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Viitorul începe astăzi! 

 

SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU ABSOLVENŢII DE GIMNAZIU   

 

Alegerea şcolii pe care o urmăm după anii de gimnaziu este un moment important în viaţa fiecărei fiinţe, pentru că acesta este începutul unui drum 

spre profesia de mai târziu. De aceea, dorinţa elevului, idealul său de viitor, trebuie să fie elementul esenţial, o opţiune personală pentru filiera teoretică, teh-

nologică sau vocaţională, pentru o anume şcoală, pentru un traseu al împlinirii prin anii de liceu.  

Alături de părinţi, de profesori sau diriginţi, procesul de pregătire şi opţiune va fi interactiv, dinamic şi, cu siguranţă, provocator, pentru că marchea-

ză trecerea spre o altă etapă a devenirii prin educaţie. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a propus un număr semnificativ de locuri, de clase şi specialităţi pentru a răspunde aspiraţiilor şi opţiunilor elevilor 

din Iaşi, ţinând seama de opiniile lor exprimate prin chestionare, dezbateri, în dialogurile cu diriginţii sau consilierii din cabinetele psihopedagogice. În acest 

sens, va sugerăm să analizaţi competenţele, aptitudinile, aspiraţiile personale, pentru a alege bine şi avizat liceul în care visaţi să studiaţi mai departe. 

Filiera teoretica, cu traseul ştiinţific sau umanist, reprezintă o deschidere importantă pentru cei care urmăresc o carieră în domeniile matematicii, in-

formaticii, limbilor străine. Colegii teoretice de prestigiu, licee de tradiţie vă aşteaptă cu interes pentru a vă desăvârşi educaţia, dorinţa de cunoaştere şi îm-

pliniri în medii competiţionale şi înalt performante.  

Elevii interesaţi de arte, de sport, de pedagogie sau cei care au o vocaţie spiritual-creştină se vor regăsi în ofertele Colegiului de Arta “Octav Bănci-

lă”, ale Liceului cu Program Sportiv, ale Liceului Pedagogic, ale Seminarului Teologic “Sf. Vasile cel Mare”. 

Semnalăm pentru anul acesta noi oportunităţi interesante deschise de filiera tehnologică prin Liceul Tehnic de Mecatronică şi Automatizări, Liceul 

Tehnologic “Petru Poni”, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii “Gheorghe Mârzescu”, in-

stituţii reconfigurate în structuri moderne, dinamice, de tip european prin perspectivele calificărilor propuse, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii, licee cu 

parteneriate semnificative cu agenţi economici credibili.  

Citiţi cu atenţie ghidul de prezentare, analizaţi temeinic ofertele, gândiţi profund în ce domeniu vă regăsiţi prin cunoştinţele voastre, prin aptitudini, 

interese, idealuri de viitor. Noi credem că orientaţi de competenţa şi dăruirea dascălilor voştri, înconjuraţi de dragostea părinţilor, sprijiniţi de sistemul edu-

caţional ieşean performant şi diversificat, drumul vostru spre împlinire va porni sub auspiciile unui început bun şi inspirat. 

Conducerea Inspectoratului Şcolar Iaşi vă doreşte mult succes şi vă asigură de sprijinul şi susţinerea deplină în etapele ce vor urma. 

 

 

Prof. Dr. Camelia Gavrilă 

Inspector Şcolar General  

3



13. Înţelegi că atunci când ceva nu merge 

bine e nevoie de o schimbare, sau faci acelaşi 

lucru şi speri să se schimbe rezultatele?  

14. Îţi cunoşti atuurile? Ştii să le pui în valoa-

re? Ţi-ai descoperit punctele slabe. Ştii cum 

să le faci faţă? 

15. Eşti conştient de faptul că valoarea ta este 

dată de ceea ce cunoşti, de ceea ce ştii să 

faci? 

Reflectează tu, ELEVUL de azi, la visul pe 

care doreşti să-l împlineşti.“ 

1. Ştii ce îţi doreşti cu adevărat? Ştii să îţi 

stabileşti priorităţile, să nu te laşi distras de 

opţiunile multiple pe care le ai la un moment 

dat? 

2. Crezi că ai şi tu partea ta de responsabilita-

te în raport cu ceea ce îţi doreşti sau laşi totul 

pe seama soartei, a norocului? 

3. Priveşti obstacolele ca pe nişte provocări 

pe care trebuie să le depăşeşti? Cauţi soluţii 

sau scuze? 

4. Ştii ce ai de făcut pentru a obţine ceea ce-ţi 

doreşti? 

5. Ai cunoştinţele, abilităţile şi experienţa 

necesare? Dacă nu, ştii cum să le dobândeşti? 

6. Ai curajul să îţi urmezi visul? Ce faci în 

acest sens? 

7. Ai parte de suportul celor din jur ? Le-ai 

cerut sprijinul ? 

8. Ai sau îţi faci un plan de acţiune?  Ştii de 

ce resurse ai nevoie pentru a-ţi atinge ţeluri-

le? 

9. Eşti dispus să depui efort, să faci tot ceea 

ce e necesar pentru a reuşi?  

10. Te lupţi pentru a progresa ? 

11. Poţi să îţi învingi teama de eşec, de ris-

curi, de ceea ce vor crede ceilalţi despre tine? 

12. Ai disciplina necesară să duci lucrul la 

bun sfârşit?  

Orice vis este o sămânţă pe care o sădeşti la un moment dat şi faci apoi  

tot ceea ce ţine de tine, pentru ca ea să crească şi să devină o certitudine,  

o realitate. 

Alegerea rutei şcolare 

Alegerea rutei școlare și planificarea 

carierei sunt procese complexe de identificare 

a pașilor care trebuie parcurși pentru dezvolta-

rea carierei și presupun stabilirea obiectivelor, 

a acțiunilor care vor fi realizate, a resurselor 

necesare (umane, financiare), a termenelor, 

responsabilităților, a rezultatelor concrete 

așteptate, eliminarea obstacolelor. Aceste 

procese de învățare și adaptare la diferite 

roluri exercitate de catre o persoană pe par-

cursul vieții, includ diferite stadii aflate în 

succesiune cronologică și presupun medierea 

între factorii de personalitate și cerințele soci-

ale, în beneficiul individului. 

 

  

Succesul, în mare parte, stă în voinţa de a învinge.  Viitorul începe astăzi! 

PAŞI SPRE SUCCES 

“Ce înseamnă să faci carie-

ră? Să foloseşti toate atuurile 

cu care te-au înzestrat natu-

ra, mediul, educaţia, instrui-

rea, pentru a aplica în practi-

că toate aptitudinile, inteli-

genţa, energia, priceperea de 

a întreţine relaţii cu oamenii. 

Cine nu ştie să facă uz de 

condiţiile pe care le are, ace-

la le iroseşte.”    

     

  Tadeuz Dolega Mostowicz 
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În alegerea rutei școlare și în con-

strucția carierei un lucru foarte important 

este să te proiectezi în viitor. Când faci 

aceste alegeri, trebuie să ai în vedere o 

serie de factori individuali și sociali de 

care ar trebui să ții cont: 

● Încearcă să faci mai întâi un 

inventar al calităților tale, fiindcă acestea 

trebuie valorificate în exercitarea profesiei. 

 ● Gândește-te ce știi să faci cel 

mai bine, trece în revistă atât activitățile 

practice cât și pe cele teoretice; implicarea 

în activitate te ajută să-ți perfecționezi de-

prinderile de care va depinde succesul în 

carieră. 

● Nu-ți uita interesele pentru anu-

mite domenii de cunoaștere sau de activita-

te; acestea te pot ajuta să te implici cu pasi-

une în ceea ce faci și, ca urmare, să obții 

performanțe. 

● Valorile după care te conduci 

nu trebuie lăsate deoparte. Ele sunt atât 

importante surse de motivație, cât și stan-

darde individuale în domeniul ales. Colegi-

alitate, prietenie, succes, respect, familie, 

bani sunt doar câteva exemple de valori 

personale. Pe care ai vrea să le promovezi 

în activitatea ce urmează să o desfășori?  

● Rezultatele tale școlare, atât pe 

disciplinele de studiu cât și pe aria curricu-

lară, îți pot sugera spre ce domeniu să te 

orientezi. Dacă ai note mari la disciplinele 

umaniste și acestea te atrag mai mult, ar fi 

bine să alegi un astfel de profil.  

obținută. Același profil îl poți găsi la mai 

multe licee sau grupuri școlare. În alegerea 

școlii este recomandat să ai în vedere ca 

media ta de concurs să fie peste sau relativ 

apropiată de media ultimului elev admis în 

anul școlar trecut, iar oferta educațională a 

acelei instituții de învățământ să răspundă 

nevoilor și preferințelor tale. Profilul școlii 

nu determină în mod obligatoriu un traseu 

profesional și nu limitează în nici un fel 

Accesul la o filieră, profil, specia-

lizare este asigurat prin ruta școlară liceu. 

Liceul, cu durata de patru ani pentru învă-

țământul de zi, se prezintă pe trei filiere: 

teoretică, tehnologică, vocaţională. 

Înscrierea la liceu este condiționa-

tă de promovarea testelor naționale. Profi-

lul ales presupune studiul aprofundat al 

unor discipline de specialitate grupate pe 

arii curriculare, dezvoltarea anumitor com-

petențe și, în final, determină calificarea 

accesul la formele de învățământ postliceal 

sau universitar. Se poate constitui însă într-

un avantaj, în cazul elevilor care continuă 

studiile în învățământul superior la același 

profil. Avantajul este dat de studierea apro-

fundată a acelor discipline / domenii solici-

tate de parcursul școlar următor, iar apoi 

de viitoarea meserie.  

I. Care sunt condițiile alegerii unei rute școlare și a construcției unei cariere de succes ? 

II. Ce trebuie să știi, când alegi filiera, profilul, specialitatea școlii pe care o vei urma? 

          Ai un ideal ?  

Familia trebuie să fie un sprijin în alege-

rea liberă a viitoarei tale cariere, în 

atingerea obiectivelor, dar și un im-

portant punct de reper în stabilirea 

standardelor tale. 

Și prietenii sunt cei cu care te poți sfătui, 

întrucât preocupările și sfera motiva-

ției voastre sunt asemănătoare. 

Piața muncii este asemenea unei hărți. 

Cu drumuri posibile, suișuri și 

coborâșuri, te orientează „în te-

ren” și-ți localizează axa în jurul 

căreia vei gravita. Învață să o 

citești, informeaza-te ! 

Încearcă să-ți faci un proiect de viitor 

și, pas cu pas, pune-l în aplicare! 

Școala îți deschide orizonturi noi spre 

cunoaștere și autocunoaștere. 

Aprecierile profesorilor, discuțiile 

cu consilierul școlar, îți pot con-

firma decizia sau te pot ajuta în 

alegerea unei specializări.  

PAŞI SPRE SUCCES 

 

Fără îndoială, piatra de 
temelie a oricarei reuşite 
este învăţătura. 
  
                    Hugh McColl Jr. 
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 Posibilități de continuare a studiilor  

Viitorul începe astăzi! 

Diferenţa dintre şcoală 
şi viaţă? În şcoală, înveţi 
o lecţie, apoi dai un test. 
În viaţă, ai de dat un test 
care te învaţă o lecţie.  
  
Tom Bodett 

 

  

 A. Filiera teoretică 
Această filieră presupune studierea aprofundată a unor discipline teoretice, fără obținerea unei calificări. Calificarea profesională 

poate fi obținută numai după parcurgerea următoarei forme de învățământ (postliceal, universitar). 

 

Profilul: Uman 

 

Specializarea: Filologie 
În cadrul specializării filologie, accentul se pune pe aria curriculară „Limbă și comunicare”, în care intră disciplinele: limba și 

literatura română, două limbi moderne și limba latină. Acestora li se alocă săptămânal câte 8-10 ore în clasele a IX-a si a X-a. Pentru 

aprofundarea cunoștințelor în domeniu, există posibilitatea ca acestea să fie completate prin studierea de discipline opționale specifice. 

Disciplinelor din celelalte arii curriculare li se alocă mai puține ore pe săptămână. Spre exemplu matematica se studiază doar 

două ore săptămânal, în primii trei ani. Pe parcursul liceului, elevii își formează, în principal, competențe privind: analiza, traducerea, 

comunicarea, elaborarea și interpretarea informației. Indicat ar fi să opteze pentru acest profil elevii care au înclinații spre astfel de disci-

pline (talent literar, abilități lingvistice și de transfer a schemei de însușire a limbilor străine) și doresc să le valorifice în meserii și dome-

nii ca: bibliotecar, jurnalist, ghid, translator, secretară, cercetător în lingvistică, critic literar, lucrător în publicitate, servicii sociale, resur-

se umane, domeniile educațional, artistic, religios. Studiile se pot finaliza cu atestat la limba străină aprofundată.  

 

Specializarea: Științe sociale 
Această specializare valorifică în mod special aria curriculară “Om și societate”, ce cuprinde disciplinele: istorie, geografie, lo-

gică, psihologie, economie, filosofie, religie / istoria religiilor, cărora li se alocă, împreună, 6-8 ore în clasele a IX-a și a X-a. Celelalte 

arii curriculare au alocate mai puține ore săptămânal (ex. științele exacte au 6 ore, mult mai puține față de un profil real). Competențele 

formate pe parcursul anilor de studiu vizează: capacitatea de a cunoaște și explica lumea înconjurătoare, de a acționa asupra acesteia în 

funcție de propriile nevoi și dorințe, capacitatea de a înțelege, accepta și aprecia resursele umane. Se urmărește, de asemenea, formarea 

unor atitudini de participare în mod eficient, constructiv și responsabil la luarea deciziilor și la rezolvarea unor situații problematice întâl-

nite în viața socială. Se pot orienta spre acest profil cei care vor dori să lucreze cu precădere în domeniul social, adică preferă activități ce 

presupun informarea, pregătirea, dezvoltarea, grija pentru alte persoane: asistență socială, sociologie, psihologie, politologie, educație, 

muzeografie, arheologie, drept, administrație publică. 

O astfel de specializare poate fi valorificată în meserii care presupun cunoștințe de utilizare a calculatorului din domeniile: eco-

nomic, statistic, bancar, telecomunicații, apărare, cercetare, educativ, import-export etc. 
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Profilul: Real 

Specializarea: Matematică – Informatică 
Denumirea specializării sugerează faptul că în activitatea școlară a elevilor ce urmează o astfel de rută școlară predomină două 

arii curriculare: 

- aria „Matematică și științe”, în care sunt incluse disciplinele: matematica, fizica, biologia, chimia, cărora li se alocă săptămânal 

câte 11 ore în clasele a IX-a si a X-a; 

- aria „Tehnologii” include informatica-tehnologia informației, care se studiază 2-3 ore pe parcursul anilor de studiu. 

În cursul liceului elevii își dezvoltă competențe referitoare la aplicarea informaticii în viața socială, aplicarea algoritmilor de 

calcul, analize de date, introducerea și procesarea de date. Pot opta cei care manifestă ușurință în folosirea ordonată și sistematică a 

datelor numerice și în realizarea raționamentelor logico-matematice. 

Studiile se finalizează cu atestat în informatică sau în informatică și limba straină (în cazul specializarii informatică - limbă 

straină intensiv).  

O astfel de specializare poate fi valorificată în meserii care presupun cunoștințe de utilizare a calculatorului din domeniile: 

economic, statistic, bancar, telecomunicații, apărare, cercetare, educativ, import-export etc. 

Specializarea: Științe ale naturii 
În activitatea de instruire, accentul se pune pe științele naturii, respectiv disciplinele: biologie, chimie, fizică, care au alocate 7 

ore pe săptămână în primii doi ani de studii. Comparativ cu aceste discipline, matematicii îi sunt alocate mai puține ore săptămânal, dar 

mai multe decât la uman. 

Urmarea unei astfel de specializări conduce la dobândirea unor competențe (de gestionare a resurselor mediului în scopul 

menținerii echilibrului natural) care pot fi valorificate ulterior în domeniile: sanitar, alimentar, ecologic, cercetări și aplicații genetice. 

Se pot orienta spre această specializare cei care manifestă gândire analitică, spirit de observație. 

  

 B. Filiera: Tehnologică 
Aceasta filieră asigură atât o pregătire teoretică generală cât și una de specialitate, prin studiul unor discipline specifice fiecarui 

profil și prin instruire practică. 

Finalizarea studiilor conduce la obținerea unei calificări, cu posibilitatea practicării unei meserii (ex: tehnician ecolog și de 

protecția mediului, tehnician în prelucrarea lemnului etc). 

Se recomandă să se orienteze spre un astfel de domeniu cei care au putere de convingere, abilități de comunicare, inclusiv într-o 

limbă de circulație internațională, prezență agreabilă și prezență de spirit, spontaneitate. 

* Pentru mai multe detalii vă recomandăm consultarea ghidurilor de informare şi orientare şcolară nr. 21-22 elaborate în 

cadrul CJRAE/ CJAPP Iaşi. 

 

Profilul: Servicii 

Specializarea: Tehnician în activități economice 
În procesul de instruire teoretică și practică, elevii dobândesc competențe privind: evidența contabilă, utilizarea strategiilor, 

tehnicilor și tacticilor de negociere, analiza indicatorilor economici de la nivelul agentului economic, identificarea elementelor Orientarea 

spre această specializare este recomandată celor care pot efectua sarcini repetitive și au abilități funcționărești. 

PAŞI SPRE SUCCES 

Să ne străduim deci şi 
să stăruim. 
 

Seneca 
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Viitorul începe astăzi! 

 

 

Succesul îl 

modelăm noi înşine! 

negociabile dintr-o vânzare diferențierea categoriilor de prețuri, calcularea diferitelor categorii de prețuri, recunoașterea diferite-

lor strategii de preț, negocierea vânzării produselor și serviciilor, utilizarea tehnicilor fiscale; utilizarea unor mijloace informatice în acti-

vitățile comerciale; aplicarea dispozițiilor legale în materie de practici comerciale contractuale, în termeni favorabili agentului economic; 

analizarea rolul asigurărilor în economie și a eficienței activității societăților de asigurări. 

 

Specializarea: Tehnician în administrație 
Pe parcursul acestei specializări se urmărește formarea elevilor pentru utilizarea echipamentelor birotice și pentru activitatea de 

secretariat, redactarea și trierea corespondenței, desfășurarea activităților specifice relațiilor publice precum și de protocol, organizarea 

unor ședințe de lucru, analizarea veniturilor publice, analizarea cheltuielilor publice. 

Natura activităților solicită atenție distributivă și concentrată de nivel superior, abilități de comunicare și abilități funcționărești, 

prezență agreabilă și disponibilitate la program flexibil. 

 

Specializarea: Tehnician în turism 
La elevii ce parcurg această specializare se urmarește: dezvoltarea abilității de comunicare persuasivă, atât direct cât și indirect 

cu beneficiarii (prin telefon, internet); adoptarea unui comportament etic în relațiile publice și de protocol; realizarea activității de consili-

ere turistică și marketing turistic. 

 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 

Specializarea: Tehnician analize produse alimentare 
Elevii care urmează o astfel de specializare își formează competențe privind: determinarea valorii nutritive a produselor alimen-

tare; efectuarea diferitelor analize de laborator (în industria alimentară extractivă, industria fermentativă, industria de morarit, panificație 

și produse făinoase, industria prelucrării legumelor și fructelor) și interpretează rezultatele; efectuarea analizelor specifice la obținerea 

produselor de origine animală; determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize de laborator; completarea documentelor pen-

tru certificarea calității produselor. 

 

Specializarea: Tehnician ecolog și protecția calității mediului 
Pe parcursul anilor de studiu elevii își formează competențe privind: controlul aplicării măsurilor de protecție a calității apei, 

aerului și solului; recoltarea și transportul probelor de apă și sol în vederea efectuării analizelor fizico-chimice și microbiologice; contro-

lul modului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor, precum și supravegherea procesului de valorificare a deșeurilor periculoase; 

gradului de poluare al apelor de suprafață și subterane, al aerului; supravegherea modului de exploatare și întreținere a rețelelor de canali-

zare; promovarea practicilor specifice agriculturii ecologice. 

 

Specializarea: Tehnician designer mobilă și amenajări interioare 
Cei care profesează în domeniu execută modele de mobilă și accesorii pentru aceasta, schițează design–ul arhitectural pentru 

interioare, pentru mobilierul din apartamente, birouri și alte tipuri de clădiri. Sfătuiesc cu privire la alegerea mobilei și accesoriilor, ame-

najează și recondiționează interioarele din clădiri. 
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Specializarea: Tehnician veterinar pentru animale de companie 
Elevii care urmează o astfel de specializare își formează pe parcursul studiilor competențe teoretice și practice privind: 

identificarea componentelor organismului animal și explicarea funcționării acestuia; asigurarea și aplicarea tehnologiilor de creștere și 

exploatare a animalelor domestice, examinarea clinică a animalelor prin metode semiologice și prin utilizarea unor instrumente și aparate 

moderne; descrierea, înregistrarea și raportarea manifestărilor clinice și modificărilor patologice ale animalelor; efectuarea tratamentelor 

la animalele bolnave și executarea unor intervenții chirurgicale sau obstreticale simple. 

 

Specializarea: Tehnician designer vestimentar 
Tehnicienii designeri se documentează cu privire la evoluția și tendințele modei pe plan mondial. Ei proiectează modele 

vestimentare, realizează prototipurile, execută cusături manuale și la mașină, pentru confecționarea produselor vestimentare, efectuează 

colorarea materialului textil. 

Pe parcursul școlarității elevii își formează competențe privind: construirea de tipare de bază pentru îmbracăminte și 

transformarea lor în modele; multiplicarea tiparelor pe mărimile și taliile prevăzute de standardele în vigoare; executarea de cusături și 

efectuarea îmbinărilor prin termolipire. 

Semnificative pentru această ocupație sunt: creativitatea, percepția spațială și percepția formei, dexteritatea digitală, aptitudinile 

de calcul. 

 

Profilul: Tehnic 

Specializarea: Tehnician mecatronist 
Mecatronica reprezintă un domeniu nou, interdisciplinar, în care sunt interconectate disciplinele mecanică, electrotehnică-

electronică și informatică. Exemple de sisteme mecatronice sunt: roboții (de toate tipurile), CD-player-ul, videocamerele, aparatele 

automate de copiat, mașini unelte cu adaptare automată a sculelor, mașini de măsurat în coordonate, aparate medicale de investigare și 

diagnoză etc. 

Pe parcursul studiilor elevii își dezvoltă competențe în domeniul exploatării, întreținerii și depanării produselor și sistemelor 

mecatronice. 

 

Specializarea: Tehnician operator tehnici de calcul 
Pe parcursul școlarității, elevii își formează competențe de: instalare, exploatare și întreținere a sistemelor de calcul; depanarea 

acestora; utilizarea manualelor de service și a softului specializat. Cerințele pentru această specializare sunt: dexteritate digitală și 

manuală de nivel mediu și atenție concentrată de nivel bun. 

 

Specializarea: Tehnician proiectant CAD 
Elevii dobândesc competențe de: utilizare a computerului în proiectare CAD; utilizarea schemelor și diagramelor specifice; 

utilizarea documentației tehnice pentru asigurarea calității produselor. 

 

 

PAŞI SPRE SUCCES 

Caption describing picture or graphic. 

 

Filosofia mea atât în viaţă, cât 
şi în carieră, este să-mi pun 
jaloane, să încerc să stabilesc 
o performanţă cu mine însumi 
între aceste jaloane.  
      Tudor Marascu 
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Viitorul începe astăzi! 

Caption describing picture or graphic. 

Caption describing picture or 

graphic. 

 

Pentru a deveni un om 

capabil şi de succes în 

orice profesie, trei lucruri 

sunt necesare: natura, 

studiul şi practica.  

Henry Ward Beecher 

 

 

Specializarea: Tehnician în instalații electrice 
Specialiștii din acest domeniu realizează citirea unor scheme cu traseele instalațiilor electrice, executarea unor lucrări în vederea 

fixării și susținerii diverselor piese ale instalațiilor electrice, revizuirea diferitelor elemente componente, întreținerea și repararea aparate-

lor, instalațiilor, sistemelor de distribuție a energiei electrice. 

Cei care sunt pregătiți pentru acest domeniu dobândesc competențe de: folosire a aparatelor de măsură pentru controlul intensi-

tății și tensiunii curentului electric și a altor instrumente de lucru specifice (ex. șurubelnițe, ciocan de lipit, lampa cu incandescență); in-

terpretarea schemelor instalațiilor electrice și de întreținere a acestora. 

Pentru a exercita meseria de electrician sunt necesare atenție distributivă și concentrată de nivel foarte bun, capacitate de a lucra 

la înalțime (cățărat pe stâlpii de înaltă tensiune), percepția formelor și percepție spațială de nivel mediu, acuitate vizual cromatică. Riscul 

apariției defecțiunilor la instalațiile electrice expuse condițiilor meteorologice deosebite este mare. Remedierea acestora solicită din par-

tea tehnicienilor o bună rezistență fizică și capacitate de a face față unui efort îndelungat. 

 

 C. Filiera: Vocațională 
Filiera vocațională este potrivită pentru elevii care au înclinații către un anumit domeniu de activitate. Vocația se manifestă ca o 

tendință dominantă sau ca o nevoie profundă a persoanei, de a efectua un anumit tip de activitate; reprezintă „chemarea” spre îndeplinirea 

unei activități socio-profesionale implicând o interacțiune optimă între aptitudinile („ce știu să fac?”) și atitudinile față de un domeniu 

(„cum mă raportez la ..”). 

În funcție de domeniile în care activează persoanele, vocația lor poate fi pentru: știință, tehnică, artă, educație, sport, conducere 

socială etc. 

Acțiunile de orientare profesională urmăresc sprijinirea tinerilor pentru a decide în favoarea rolului profesional vocațional, pen-

tru ca aceștia să se angajeze în pregătirea pentru acea profesiune care corespunde în cel mai înalt grad intereselor și aptitudinilor lor reale. 

Studiile la această filieră se finalizează cu obținerea atestatului, care dă drept de practică absolventului în domeniul urmat. 

 

Profilul: Arte vizuale și arte plastice 

Specializarea: Arte plastice și decorative 

Calificarea profesională: Tehnician pentru tehnici artistice 
Competențele pe care elevii le dobândesc privesc: folosirea instrumentarului specific; utilizarea mijloacelor specifice comunică-

rii vizuale artistice; argumentarea proiectelor și susținerea lor cu limbaj de specialitate. 

Admiterea la acest profil este condiționată de reușita la probele de percepție vizuală (studiu după natură) și de creativitate 

(compoziție în culoare sau volum pe o temă dată). 

Se recomandă să urmeze acest profil cei care au: memorie vizuală bună, percepție spațială, percepția formei, coordonare ochi-

mână, dexteritate manuală, acuitate vizual-cromatică. 
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Specializarea: Arhitectură, arte ambientale și design 

 

Calificarea profesională: Desenator tehnic pentru arhitectură și design 
Specialiștii în domeniu elaborează schițe și planuri pentru construcții și restaurări, execută desene la o anumită scară, utile în 

urbanistică și amenajarea teritoriului. Pe parcursul studiilor liceale elevii își formează competențe privind: folosirea instrumentelor și a 

tehnicilor de reprezentare și machetare specifice; utilizarea mijloacelor comunicării vizuale artistice sau, după caz, a limbajului grafic 

convențional; utilizarea mijloacelor computerizate în elaborarea proiectelor și în comunicare; susținerea și argumentarea unui proiect. 

Mare parte din pregătirea elevilor pe parcursul școlii o reprezintă orele de specialitate, cuprinse în aria curriculară “Arte”. 

Admiterea la acest profil este condiționată de reușita la probele de percepție vizuală (studiu după natură) și de creativitate 

(adaptată specialității). 

Se recomandă să urmeze acest profil cei care au percepție spațială și percepția formei, acuitate vizual-cromatică, dexteritate 

manuală, aptitudini de calcul. 

 

 

Profilul: Muzică, coregrafie, arta actorului 

 

Specializarea: Muzică 

 

Calificari profesionale: Corist; Instrumentist; Corepetitor 
Muzicienii interpretează vocal sau instrumental, ca soliști sau ca membri ai unei orchestre. Pe parcursul anilor de studiu coriștii 

își formează competențe privind: descifrarea partiturilor corale de dificultate medie; interpretarea pieselor corale, respectând indicațiile 

dirijorului; susținerea unui repertoriu vocal; respectarea disciplinei specifice unei formații muzicale (exercițiu individual, repetiții, 

spectacole). 

Instrumentiștii descifrează și reproduc partituri destinate formațiilor instrumentale; interpretează, cu ajutorul unui instrument 

muzical diferite partituri; respectă disciplina impusă de formația muzicală din care fac parte. 

Corepetitorii descifrează partituri de acompaniament cu dificultate medie; acompaniază interpreți vocali sau instrumentali de 

diferite tipuri (muzică ușoară, populară, cultă); acompaniază muzical și susșin exercițiile tehnice de formare a dansatorilor. 

Accentul este pus pe aria curriculară “Arte”, în mod deosebit pe secțiunea educație artistică specializată. 

Clasele sunt mixte, reunind elevi de la cele trei secțiuni, dar orele de specialitate se realizează pe grupe. 

Admiterea la această specializare presupune promovarea unor probe de aptitudini muzicale specifice fiecărei secții. 

PAŞI SPRE SUCCES 

Caption describing picture or graphic. 

Caption describing picture or graphic. 

Învingătorii nu renunţă, iar cei 
care renunţă nu ajung 
învingători.  
    

Aristotel 
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Viitorul începe astăzi! 

 

Fiecare să se străduiască să 

calce pe urmele celor dintâi nu 

atât pentru a-i urma pe ei, cât 

pentru a se depaşi pe sine.  

 

Baltasar Gracian 

 

 

Specializarea: Arta actorului 

Calificarea profesională: Instructor de teatru 
Instructorii de teatru se ocupă de organizarea unor trupe de teatru de amatori și de pregătirea unui spectacol de teatru. De aseme-

nea, ei pot instrui elevii pentru organizarea unui spectacol sau piesă de teatru. 

Accentul se pune pe aria curriculară “Arte”, în cadrul careia se studiază discipline prin care se urmărește dezvoltarea capacități-

lor artistice: Arta actorului, Euritmie, Estetica și teoria spectacolului de teatru, Istoria teatrului universal și românesc. 

În timpul studiilor liceale, elevii dobândesc competențe privind: repartizarea rolurilor; pregătirea regiei tehnice (decorurile, recu-

zita); organizarea repetițiilor; organizarea spectacolelor de teatru pentru trupa instruită (informare, publicitate, mobilizarea grupurilor); 

îndeplinirea atribuției de sufleur. 

O prima selecție a candidaților se face pe baza unor probe eliminatorii de dicție și de muzică (prin care sunt evaluate auzul mu-

zical, simțul ritmic, calitățile vocale și cunoștințele elementare de scris-citit muzical). 

Aptitudinea generală de învățare și aptitudinea de comunicare (de nivel ridicat), empatia și creativitatea sunt resurse personale 

indispensabile elevilor de la specializarea “Arta actorului”. 

 

Profilul: Pedagogic 

Specializarea/calificarea profesională: Instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare 
Instructorul pentru activități extrașcolare se ocupă în principal cu organizarea muncii de rutină din cadrul localului de educație, 

se asigură de respectarea reglementărilor școlare, organizează activitatea copiilor și timpul lor liber. 

De asemenea dezvoltă anumite aptitudini și abilități ale copiilor în diferite activități (fizice, mentale, muzicale, artistice, de lucru 

manual și altele). 

Atribuțiile sale mai sunt și acelea de a conduce diferite grupe de copii, organizându-le excursii și călătorii, evenimente culturale. 

În cadrul școlii, monitorizează și îndrumă calitățile copiilor, aptitudinile lor și le ascultă opiniile. Acordă o atenție specială anu-

mitor copii, dându-le sfaturi și ajutor în caz de nevoie. 

Instructorul pentru activități extrașcolare mai poate fi specializat în educarea copiilor cu cerințe educative speciale. Își poate 

desfășura munca în săli de curs sau alte spații similare, în curțile școlare, în centre culturale sau spații speciale pentru copii. 

Pe parcursul anilor de studiu elevii își formează competențe de: comunicare interpersonală, elaborarea și confecționarea materia-

lelor didactice, organizarea și coordonarea jocurilor didactice și a altor situații de învățare în cadrul activităților școlare și extrașcolare, 

monitorizarea continuă a nivelului de cunoștințe ale elevilor (prin teste scrise, examinări orale, discuții libere sau activități practice). 

Se recomandă să opteze pentru această profesie cei care au aptitudini generale de învățare și de comunicare de nivel ridicat, 

atenție distributivă, creativitate, cei care au răbdare și preferă contactul cu copiii, fiind înclinați să-i ajute, să-i învețe, să-i informeze pe 

alții. 

Accesul la o astfel de specializare se face pe baza unor probe eliminatorii de aptitudini muzicale și coordonare motrică, proba de 

investigare a capacității de a comunica și a dicției evaluate prin calificative (admis/respins). Probele se susțin înainte de începerea înscrie-

rii computerizate. Respingerea la o probă atrage după sine eliminarea candidatului din competiție. 
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Profilul: Sportiv 

 

Specializarea/calificarea profesională: Instructor sportiv în: atletism, handbal, înot, volei 
Instructorii sportivi comunică și colaborează cu elevii, părinții, alte persoane implicate în organizarea activităților sportive; 

selectează copiii care au aptitudini sportive, în vederea pregătirii lor și participării la competiții; se ocupă de antrenamentul elevilor și 

sportivilor, pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora; organizează și supraveghează desfășurarea activităților sportive extra-

clasă. 

Pe parcursul anilor de studiu, elevii își formează competențe privind: organizarea, desfășurarea și monitorizarea activităților 

sportive (concursuri, campionate, festivaluri); elaborarea normelor referitoare la organizarea și desfășurarea activităților sportive, în 

raport cu normele naționale; aplicarea corectă a criteriilor de evaluare a elevilor care practică un sport, în concordanță cu regulamentul 

oficial. 

Pot opta pentru această specializare elevii care au condiție fizică foarte bună, aptitudini de a lucra în grup (dacă practică un sport 

de echipă), care se evidențiază ca persoane echilibrate și disciplinate. 

Admiterea la profilul sportiv se face pe baza unor probe de aptitudini sportive, corespunzătoare fiecărei specializări menționate 

anterior. Aceste probe se organizează înainte de începerea înscrierii computerizate. 

Este important de știut că, pe parcursul liceului, în afara orelor de curs o mare parte a timpului este alocat antrenamentelor 

obligatorii, destul de solicitante, organizate după un program care trebuie respectat cu rigurozitate. 

 

 

Profilul: Militar (Licee ale Ministerului Apararii Nationale) 

 

Specializarea: Matematică-Informatică 
Cadrele militare desfășoară activități prin care contribuie la garantarea integrității naționale și ordinii constituționale, fără 

permisiunea de a cumula și alte activități în viața civilă (de afaceri, colaborări cu alte firme). 

Pe parcursul liceului, accentul se pune pe ariile curriculare “Matematică și științe” și “Tehnologii” și se asigură și o pregătire 

militară elementară. 

La admiterea în liceu se susțin probe eliminatorii de aptitudini sportive, probe psihologice și un interviu. După testările 

naționale (în localitățile de proveniență), liceele militare organizează propriile testări la limba și literatura română și matematică, iar 

intrarea în competiția finală este condiționată de obținerea notei minime pentru fiecare dintre aceste discipline. 

Se recomandă să opteze pentru un astfel de profil elevii care au o condiție fizică bună, o vedere bună și un auz bun, rezistență 

fizică și mentală, care probează responsabilitate, încredere în sine, adaptabilitate, disciplină, voință, loialitate, respect față de lege și 

reguli. 

Colegii militare sunt în localitățile: Alba Iulia, Breaza și Câmpulung Moldovenesc. 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Viitorul începe astăzi! 

Sfaturi pentru părinți 
 
Alegerea rutei școlare și a carierei la vârsta preadolescenței nu este o sarcină ușoară pentru elevi. Părinții sunt primii care își pot îndruma copii 

astfel încât pașii în  formarea carierei să nu pară a fi o corvoadă. Iată ce îndrumăm părinții să urmărescă și să întărească copiilor lor: 

 

 Independența și flexibilitatea în domenii de competență, deoarece cerințele locurilor de muncă evoluează în permanență. Firesc este să vă 

 întrebați cum se poate realiza acest lucru?  

  Vă dăm mai multe sugestii: 

- invitarea copilului la propriul dumneavoastră loc de muncă pentru a se familiariza cu mediul de muncă și atribuțiile fiecărei ocupații pe  

care o poate observa; 

- încurajarea lui de a participa la diverse activități de voluntariat în domenii diferite, fie prin intermediul școlii sau din proprie initiațivă; 

- realizarea de colecții de informații sau imagini despre diverse locuri de muncă și profesii; 

- încurajat să realizeze diverse activități extrașcolare în cadrul Palatului Copiilor sau alte instituții specializate și recunoscute; 

- discuții libere pentru sondarea opțiunilor copilului ținând cont de obiectele preferate sau de activitățile preferate; 

- consultarea unui dicționar specific ocupațiilor din România, ce poate fi găsit pe site-ul www.go.ise.ro, site specific orientării în carieră; 

- îndrumarea către un specialist din rețeaua  de cabinete de asistenţă psihopedagogică din reţeaua CJRAE/ CJAPP. 

 

 Motivația este un factor important al performanței în activitate. În alegerea carierei nu e de ajuns să prezentăm abilități pentru o anumită 

 meserie, ci e necesar ca gradul de motivare și implicare în sarcină să fie ridicat, deoarece acesta modifică performanțele obținute de indivizi 

 Spre exemplu, se pot obține performanțe diferite atunci când doi tineri au aceleași abilități dar gradul de motivare și implicare este diferit. 

 

 Dacă doriți o anumită carieră pentru copilul dvs. și acesta prezintă abilitățile necesare meseriei dar gradul de motivare și implicare este unul 

 scăzut, este de preferat să nu insistați pe alegerea carierei respective, deoarece există riscul ca performanța sa în acea carieră să fie una scăzută. 

 Efectele unei astfel de alegeri pot produce o scădere a stimei de sine și a încrederii în propriile forțe, afectând astfel atât rezultatele obținute în 

 timpul formării profesionale dar și în timpul exersării profesiei sau chiar asupra vieții sale sociale. 

 

 Alegerea profilului și a specializării pentru liceu. Este primordial ca în alegerea făcută să se țineți cont în aceeași măsură de: obiectele 

  preferate ale copilului dvs., abilitățile și aptitudinile/înclinațiile speciale spre un anumit domeniu de interese, obiectele specifice studiate în 

 vederea specializării într-o anumită profesie/meserie. O alegere corectă din acest punct de vedere are menirea de a ușura traseul educațional 

  pentru realizarea studiilor superioare sau calificărilor ulterioare. Spre exemplu, dacă un copil își dorește o carieră în domeniul informaticii e de  

 preferat ca el să își aleagă pentru liceu un profil real cu specializare în matematică-informatică ținând cont și de aptitudinile pe care le are în 

 acest  domeniu de activitate. 

 

  Subliniem faptul că luarea deciziei în carieră trebuie să aparțină în totalitate copilului/tânărului, ghidat de familie sau persoane  

 specializate  (profesori consilierii din școli). 

 

Decizia copilului dumneavoastră este cea mai importantă! 
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ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT   

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 / 2O14PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 / 2O14  

 

Cf. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5608 din 31. 08. 2012 privind organizarea admiterii  

în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013 - 2014 

Extras  
 
 

 
  

Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta 
corespunzătoare clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului. 

Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial 
din promoţia anului 2013. 

Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2013, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2013-2014, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, se pot înscrie 
în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

Elevii claselor a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe 
parcursul învăţământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională şi programele care stau 
la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetăriii, Tineretului şi Sportului prin ordin separat.  

Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie. 
 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Viitorul începe astăzi! 

 
 
Înscrierea în clasa a IX -a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.  
Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII -a şi media 

generală de absolvire a claselor a V -a - a VIII -a. 
Calculul mediei de admitere se face astfel:  

 
 unde: 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a; 
MA = media de admitere. 

 
Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu 

media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004 – 2007, 
ori cu media de la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008- 2009.  

Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, 
din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII -a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII -a, care se ia în calculul 
mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. 

Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în 
Evaluarea Naţională. 

Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci. 
Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII -a este inferioară notei cinci. 
Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
Excepţie de la prevederile anterioare fac liceele/ clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin 

probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 
Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/ testele naţionale, în calculul mediei de 

admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/ testele naţionale. Media generală 
menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 

CONDIŢIILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN LICEELE DE STAT 
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Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe 
de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile specilale pentru romi) se face prin repartizare 
computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere (MA), în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul 
respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 

Atenţie : În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii : 
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; 
e) nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, în 
cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 

 În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de 
admitere, precum şi toate mediile menţionate la punctele a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

 

 
Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul Iaşi se face, în 

perioada prevăzută de grafic, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). 
Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis 

comisiilor de admitere judeţene, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. 
Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 27 – 29 mai 2013.  
Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o 

anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, a cărei model este comunicat de Comisia Naţională de 
Admitere până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. 

Secretariatele şcolilor gimnaziale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeţul de 
provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, până la data de 23 mai 2013, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care 
candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. 

  Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar 
natura documentului eliberat : “anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării acesteia : “participare la probe de aptitudini” sau “participare 
la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă”.  

MODALITĂŢI DE DEPARTAJARE 

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN LICEE 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Viitorul începe astăzi! 

 
Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor 

organiza, înainte de începerea înscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform unei metodologii speciale. 
La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 
Pentru profilul artistic – arte vizuale şi la profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finală de admitere se calculează 

astfel: 

 
unde : APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere. 

Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel: 

 
unde : APT = nota finală la probele de aptitudini;  MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere. 

Media finală de admitere, la profilul teologic, se calculează astfel: 

 
unde : APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere;  MFA = media finală de admitere. 

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 

 
unde : NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; 
MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere. 

 
Mediile finale de admitere, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
 
La profilul  pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ : admis sau respins. 
Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi 

unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ.  

ÎNSCRIEREA LA LICEELE VOCAŢIONALE 
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Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere judeţeană va organiza o probă de verificare a 
cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii. 

Evaluarea rezultatelor la proba de verificare se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a 
fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota 
obţinută la proba de limbă modernă …”; se va indica şi limba modernă la care s-a susţinut proba. 

În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat 
proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota obţinută la 
proba de limbă modernă” şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii 
moderne respective. 

Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa 
fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  

Fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată în original fişa cu rezultatele la probe semnată şi ştampilată de directorul unităţii de 
învăţământ la care acestea au fost susţinute. Pentru a doua etapă de admitere se va completa o nouă fişă de înscriere pentru candidaţii care au participat la prima 
etapă dar nu au fost repartizaţi. 

Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere. 
Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu 
predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă. 

În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă 
şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la punctele a), b), c), d) şi e) menţionate mai sus la “Modalităţi de departajare” egale, va fi 
declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 

 Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în funcţie de programarea acestor teste de către 
I.Ş.J.Iaşi.  

Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost repartizaţi la clase bilingve, vor 
putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de 
verificare a cunoştinţelor de limbă. 

Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă, mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 

 
 

 

ÎNSCRIEREA LA CLASE CU PREDARE BILINGVĂ SAU INTENSIVĂ 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Viitorul începe astăzi! 

 
Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de 

grafic. 
Comisia de admitere judeţeană va afişa zilnic, în perioada de completare a opţiunilor, pe site-ul inspectoratului, situaţia înscrierii la centrul special de înscriere 

pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe : număr de candidaţi înscrişi, pe tranşe de medii. Unităţile de învăţământ gimnazial pun la dispoziţia candidaţilor şi părinţilor 
aceste informaţii. 

Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face la centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în perioada prevăzută de grafic. 
 

 

 
Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 30 mai – 1 iunie 2013. Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere 

judeţeană. Aceasta poate decide ca, în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal 
din judeţ care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele. 

Rezultatele probelor de aptitudini vor fi afişate în dimineaţa zilei de 3 iunie 2013, la unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea 
respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează până la data de 4 iunie 
2013.  

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele 
astfel: 

a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere – MFA - (vezi “Înscrierea la liceele vocaţionale”), pentru profilurile la care aprecierea 
probelor de aptitudini se face prin note; 

b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis-respins. 
Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi şi care s-au înscris pe locurile pentru care este necesară susţinerea de probe de aptitudini, conform 

prezentei metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut probele, până la data de 5 iulie 
2013. 

Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele vocaţionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 8 iulie 2013, 
fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile gimnaziale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la repar-
tizarea computerizată. 

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN LICEE DIN ALTE JUDEŢE  

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE  

pentru absolvenţii din alte judeţe care doresc să participe la admitere în judeţul Iaşi este  la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,  

Str. Nicolae Bălcescu nr. 26 - Relaţii la telefon 0232 – 268014 

SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI 
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Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 27 – 29 mai 2013. 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară în perioada 30 mai – 1 iunie 2013.  

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană, astfel încât candidaţii declaraţi admişi 

la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă. 

 Înscrierile la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru liceele care organizează clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, 
se fac la secretariatul Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, în perioada 27 -29 mai 2013, între orele 8.00 – 16.00. 

 Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se vor susţine la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, după cum urmează : 
 

 
 

 Rezultatele probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor fi afişate în dimineaţa zilei de 3 iunie 2013, la Colegiul Naţional de Artă „Octav 

Băncilă” Iaşi 

 În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 4 iunie 

2013. 

 Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de 

înscriere completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, în data de 5-6 iunie 2013.  

 Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 10 iunie 2013. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor 

ataşa fişei de înscriere. 

 Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la 

centrul de înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii şi participă la repartizarea computerizată. 

 

SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

Tipul probei Disciplina Data Ora  Tipul probei Disciplina Data Ora 

Proba scrisă Limba engleză 30 mai 2013 9,00   Proba scrisă Limba franceză 31 mai 2013 9,00 

Proba scrisă Limba germană 30 mai 2013 12,00   Proba scrisă Limba spaniolă 31 mai 2013 12,00 

Proba orală Limba engleză 30 mai 2013 10,30   Proba orală Limba franceză 31 mai 2013 10,30 

Proba orală Limba germană 30 mai 2013 13,30   Proba orală Limba spaniolă 31 mai 2013 13,30 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Viitorul începe astăzi! 

 

 
 

În perioada 13 - 31 mai 2013 se vor organiza şedinţe de instruire cu elevii şi părinţii acestora în vederea prezentării informaţiilor cuprinse în broşura elabo-
rată de ISJ. 

Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 5 - 9 iulie 2013. La fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/
tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părin-
ţii/tutorii legal institutiţi semnează un proces verbal de instruire.  

În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, la tezele cu 
subiect unic precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ. 

Se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a se asigura repartizarea, ţinând seama de media proprie de admitere 
şi de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent.  

Necompletarea unui număr suficient de opţiuni poate duce la nerepartizarea elevului sau la nerepartizarea acestuia corespunzător mediei sale. 
Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care 

media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului. 
Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, prezentându-le toate informaţiile necesa-

re, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste, pentru a permite candidaţilor o alegere în 
cunoştinţă de cauză. 

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domenii-
le de pregătire dorite.  
  Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni 
numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, 
opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
 Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocat pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu 
de pregătire, căruia i s-a acordat un cod.  
 De asemenea, părinţii sunt informaţi că, în cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe profiluri, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere şi în funcţie de opţiuni.  
 Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare.  
 Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii 
şi calificări profesionale, pentru învâţământul liceal, filiera tehnologică. 
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Exemplu de completare a opţiunilor : 
 

(1) Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu – cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va 
completa poziţia 1 din fişă astfel:  

 
  
(2) Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 
din fişă astfel: 

 
 
(3) Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. 
 
Notă  :  numele unităţ i l or de  învăţământ şi  codur i le f olosi t e mai sus ,  spre  exempl i f i care ,  sunt f i c t ive .  
 

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de 
directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate. 

Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu 
candidatul, vor semna fişa de înscriere. 

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu 
opţiunile exprimate,  având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 8 iulie 2013, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de 
înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII a, cu media de absolvire a claselor 
V – VIII, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte 
repartizarea. 

Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura 
documentului eliberat: “fişă de înscriere pentru admiterea în licee” şi motivul eliberării fişei: “participare la admitere în alt judeţ”. 

Aceşti candidaţii se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi. 
Candiaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscriere la care este 
arondată şcoala pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. 

 

1. 1 0 7 

2. 2 7 9 
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Atenţie ! 
În perioada 6 – 10 iulie 2013, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea 

datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev. 
În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul 

zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în 
centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente a comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, 
pentru a fi semnată. 

Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul 
că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, 
listată din calculator şi semnată de diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia, va rămâne ataşat fişei iniţiale. 

De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, 
precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din listă. 

 
 
 Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în 

funcţie de opţiuni. 

 În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe profiluri, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.  

Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare.  

 
Repartizarea computerizată se face în două etape : 
 
I. Până la data de 16 iulie 2013, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, 

în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare 
menţionate mai sus la “Modalităţi de departajare”. Nu se iau în considerare opţiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile 
precizate la “Înscrierea la licee”, precum şi opţiunile pentru clase bilingve, ale candidaţilor care nu au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă, prevăzute în prezenta metodologie. 

Până la data de 17 iulie 2013,  centrele judeţene de admitere tipăresc şi afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de 
înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; 
b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ, după încheierea primei etape de admitere. 

 Până cel târziu la data de 17 iulie 2013, unităţile şcolare vor afişa lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii 
ale pregătirii de bază. 
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II. La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014 şi care au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă sau nu au participat, din diferite motive, 
la prima etapă de admitere. 

Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în perioada 17 - 22 iulie 2013. În aceeaşi perioadă, completează o 
nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă 
de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. 

În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 
înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 17 iulie 2013, iar susţinerea probelor se face în perioada 18 - 19 iulie 2013. Afişarea rezultatelor finale se face 
în 20 iulie 2013. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă completează 
opţiunile în data de 22  iulie 2013 şi participă la repartizarea computerizată. 

Până la data de 25 iulie 2013, Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă de admitere. 
Până la data de 26 iulie 2013, centrul judeţean de admitere tipăreşte şi afişează, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de 

înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 
a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; 
b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din judeţ, după încheierea celei de a doua etape de admitere. 
La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă de admitere, centrul de admitere judeţean transmite fiecărei unităţi de 

învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializări, pe domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la sediul unităţii 
respective cel mai târziu până la data de 26 iulie 2013. 

Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al II-lea, îşi vor încheia situaţia la sfârşitul lunii august 2013 şi vor fi repartizaţi în clasa a 
IX-a de comisia de admitere judeţeană în perioada 5 – 6 septembrie 2013. 

În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională/ examenul de capacitate/ 
teste naţionale/ teze cu subiect unic aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratul şcolar, în perioada 5 - 6 septembrie 2013, după repartizarea celorlalţi candidaţi.  

Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 

 
În perioada 17 - 26 iulie 2013, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în 

original. 
Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, 

pe baza următoarelor acte : 
a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE AL CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI 
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Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt 
declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de 
comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. 

În perioada 29 iulie – 1 august 2013, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale 
speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor 
erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. 

Nu se va depăşi numărul maxim de 28 elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. 
În perioada 29 iulie – 1 august 2013, după rezolvarea situaţiilor speciale, comisia de admitere judeţeană repartizează pe locurile rămase libere absolvenţii 

învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite 
motive, nu au participat la repatizările computerizate.  

Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite 
motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene în perioada 29 iulie – 1 august 2013 şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au 
încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere.  

Repartizarea se face în perioada 5 - 6 septembrie 2013, ţinând cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de 
admitere judeţene. Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de 
aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, comisia de admitere judeţeană poate decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor 
probe, în perioada    3 – 4 septembrie 2013. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcute publice până la data de 1 august 2013, 
prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.  

 
Comisia de admitere judeţeană stabileşte, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 

15 mai 2013, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul 
Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2013.  

Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca, peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 
Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeţeană, până la data de 21 iunie 2013, ora 16. Orice cerere 

depusă după această dată nu mai este luată în considerare.  
Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă cererea de 

înscriere,  fişa de înscrire, adeverinţă cu notele, cu media generală de la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de 
naştere, în copie legalizată, foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale), fişă medicală, o recomandare scrisă din partea preşedinte-
lui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din res-
pectiva organizaţie. 

În data de 9 iulie 2012, ora 11,00 comisia de admitere judeţeană asigură repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată mai 
sus, pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă 
publică. În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. 
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Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de către comisia judeţeană de admitere, în perioada 11 

– 13 iulie 2013. 
Locurile alocate învăţământului liceal special nu participă la repartizarea computerizată. Informaţiile privind condiţiile specifice de înscriere (documente care să 

dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.), locul şi data în care se va face repartizarea  pot fi obţinute de la secretariatele unităţilor de învăţământ respective şi din 
broşura de admitere. 

Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 
sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. 

Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, pot participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii 
prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi pentru cele din învăţământul special. 

Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, care solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt 
repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În 
repartizarea acestor candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză şi de orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru protecţia drepturilor 
copilului şi de Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională – Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională. 

 
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2013-2014, se face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar. 
Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, este 

organizat la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi (seral), str. Sf. Theodor nr. 2, tel. 0232 – 258496. 
Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23 - 24 iulie 2013, la centrul menţionat şi trebuie să conţină următoarele acte: 
cererea de înscriere; 
certificatul de naştere, cartea de identitate şi după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată; 
adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de capacitate; 
foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
fişa medicală. 

Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, este anunţat 
de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2013 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul special de înscriere. 

Repartizarea candidaţilor se face în perioada 24 - 26 iulie 2013, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar, în şedinţă publică, în două etape. În prima 
etapă, sunt repartizaţi candidaţii care au susţinut Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere şi a opţiunilor. În a doua etapă, sunt repartizaţi candidaţii care nu au participat la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic/testele 
naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. 

 

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL SAU CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 
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Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din 
prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ parti-
culare, iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizată. 

Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.  

 

 
  
 În perioada 29 iulie—1 august 2013, comisia de admitere judeţeană va analiza cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat 
în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 
 Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 
 Criteriile de înscriere în clasa a IX a a acestor absolvenţi sunt stabilite de Comisia de admitere judeţeană şi sunt făcute publice până la data de 22 iulie 2011. 

 
 

 

ADMITEREA ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL PARTICULAR 

ADMITEREA ELEVILOR CARE AU STUDIAT ÎN STRĂINĂTATE 

Notă  

Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului  

respectiv. 

În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2012-2013 
 

 
 
 

 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

  

Pregătirea admiterii 
31 ianuarie 2013 Elaborarea planului de măsuri judeţean pentru pregătirea şi organizarea admiterii. 

1 martie 2013 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii 
care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 

1 mai 2013 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru 
învăţământul liceal, filiera tehnologică. 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, 
limbă de predare. 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a 
VIII-a. 

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere. 

7 mai 2013 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnaziale a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere. 
Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi şcolile arondate fiecărui centru. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi 

părinţii acestora. 

13 - 31 mai 2013 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare. 

5 iulie 2013 Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale 
absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la tezele cu subiect unic, cu mediile 
oţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 

5 iulie 2013 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a 

8 iulie 2013 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participle la admitere în alt judeţ. 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Probele de aptitudini 

23 mai 2013 Eliberarea anexelor fişelor de înscrire pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini. 

27 – 29 mai 2013 Înscrierea pentru probele de aptitudini. 

30mai – 1 iunie 
2013 

Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

3 iunie 2013 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. 
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru. 

4 iunie 2013 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini. 

21 iunie 2013 Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional, a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, 
prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi. 

5 iulie 2013 Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi 
afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă. 

8 iulie 2013 Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe 
de aptitudini. 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

23 mai 2013 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă. 

27– 29 mai 2013 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

30 mai – 1 iunie 
2013 

Desfăşurarea probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

3 iunie 2013 Afişarea rezultatelor la  probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 
Depunerea contestaţiilor la  probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest 

lucru. 

4 iunie 2013 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la  probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

5 – 6 iunie 2013 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă. 

10 iunie 2013 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor 
de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite. 

30



 

 

 

 
 
 

PAŞI SPRE SUCCES 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 

15 mai 2013 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 

21 iunie 2013 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

9 iulie 2013 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

11 -13 iulie 2013 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă,  
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014 

5 - 9 iulie 2013 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a 
VIII-a. 

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul 
pentru care solicită înscrierea. 

6 – 10 iulie 2013 Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea 
fişelor corectate din calculator. 

15 iulie 2013 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor. 

16 iulie 2013 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începe-
rii cursurilor anului şcolar 2013-2014. 

17 iulie 2013 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neo-
cupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ. 

17 iulie 2013 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate. 

17 - 26 iulie  2013 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. 
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A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014 

17 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau ma-
ternă 

18 – 19 iulie 2013 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

20 iulie 2013 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea even-
tualelor contestaţii. 

17 – 22 iulie 2013 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către 
cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii. 

22 iulie 2013 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. 
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă 

maternă. 

25 iulie 2013 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii. 

25 iulie 2013 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din 
alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat. 

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă. 

25 – 26 iulie 2013 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. 

26 iulie 2013 Transmiterea, de către unităţile de învăţământ liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în 
cele două etape ale admiterii. 

29 iulie – 1 august 
2013 

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a rep-
artizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări 
computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014 

1 august 2013 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

2 septembrie 2013 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini cau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau ma-
ternă. 

3– 4 septembrie 
2013 

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

5 – 6 septembrie 
2013 

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu 
s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. 
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IMPORTANT 
 

 

 
 

 
 

 

În atenţia elevilor şi părinţilor ! 
 

Informaţii referitoare la admiterea în licee şi şcoli de arte şi meserii, sesiunea 2013 puteţi obţine şi de pe următoarele adrese Web : 
1. Ministerul Educaţiei Naţionale -  www.edu.ro 

              2. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi - iwww.isjiasi.ro 

PAŞI SPRE SUCCES 

Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 

1 mai 2013 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursuriloe anului 
şcolar 2013-2014. 

15 iulie 2013 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta 
de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014. 

23 – 24 iulie 2013 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014. 

24 –  26 iulie 2013 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, 
pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă. 
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Specializările: Arte plastice şi decorative, Arhitectură, Arte ambientale şi design  

 
A. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ 
- studiu după natură – desen: natură statică compusă din două sau cel mult trei obiecte, dintre care unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau 

mulaje), compusă pe contraste valorice. 
- tehnica la alegerea candidatului: creion sau cărbune. 
*Dacă în fundal se foloseşte o draperie, aceasta nu va avea falduri.*  
Se interzice compunerea naturii statice în exclusivitate din obiecte albe (gips), pe fundal alb. 
Criterii de apreciere: 
  Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)/Raportul dintre obiecte (proporţii)/Forma, caracterul obiectelor/Redarea spaţiului şi a volumului/Raport valoric 
B. PROBĂ DE CREATIVITATE 
O compoziţie pe o temă dată, executată în culoare sau volum (la alegerea candidatului). 
CULOARE: O compoziţie cu personaje şi cu enunţarea unei probleme de culoare – tehnica: culori de apă. 
VOLUM – compoziţie ronde - bosse, cu personaje - modelaj în lut. 
Criterii de apreciere: 
a) - unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect; rezolvarea problemei de culoare enunţată, - notă personală, originalitate, creativitate. 
b) - raportul între elemente, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor. 
Notă: pentru clasele de arhitectură proba de creativitate se adaptează specialităţii, sau se înlocuieşte cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidaţii vor descrie în 
maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut, sau un ansamblu arhitectural (de ex. centrul oraşului). Se recomandă ca lucrarea să conţină şi schiţe de detaliu sau ansamblu, a 
căror calitate va fi evaluată după criterii plastice. 
Criterii de apreciere pentru proba de memorie vizuală : 
--cantitatea şi calitatea informaţiilor furnizate 
- numărul detaliilor descrise 
- claritatea exprimării şi puterea de sugestie a textului 
- expresivitatea schiţelor pe care le conţine lucrarea. 

NOTĂ: Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini. 

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALEPROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE    
  

PROFIL ARTISTICPROFIL ARTISTIC  

  
SPECIALIZAREA ARTE VIZUALE 
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A. Instrumentele orchestrei simfonice 

1. Instrumente cu coarde cu arcuş, corzi ciupite, instrumente de suflat 
Proba I 

Proba de instrument compusă din : 
a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu; 
b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat; 
c) un studiu la alegerea candidatului, executat fără partitură. 

Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu. 
Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a II-a 
Recital instrumental : 

a) două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură; 
b) o lucrare/piesă muzicală, de factură clasică, romantică, românească sau modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură. 

Lucrările se prezintă în ordinea aleasă de candidat şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu. 
Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vede-re, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru : 
- vioară; 
- corzi grave – suflători - percuţie; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru : 
- vioară; 
- corzi grave – suflători - percuţie;. 

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zeci-male, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
 

2. Instrumente de percuţie 
Proba I 

Proba de instrument compusă din : 
a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; 
b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică şi timpani; 
c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din şase studii pregătite de acesta, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din 
instrumentele melodice de percuţie indicate de comisie. Studiul va fi interpretat fără partitură. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 

SPECIALIZAREA MUZICĂ 
SECŢIA INSTRUMENTALĂ 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Proba a II-a 
Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale cu sau fără acompaniament de pian, de factură cultă, din creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea can-

didatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuţie. Cele două lucrări vor 
fi interpretate fără partitură şi vor fi cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflă-
tori; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători. 

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
3. Pian 
Proba I 

Proba de instrument compusă din : 
a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, ales prin tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură. Studiul trebuie să fie cel puţin la nivelul programei ultimei clase de 
gimnaziu. 
b) o piesă polifonică la două voci, la alegerea candidatului, executată fără partitură. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a II-a 

Recital instrumental : 
a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candi-datului, executată fără partitură; 
b) o lucrare muzicală de factură romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, executată fără partitură,. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară; 
b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. 
      Probele a) şi b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

B. Instrumente populare – nai, ţambal 
Proba I 

Recital instrumental : 
a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără acompaniament; 
b) două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, 
brâu), cu sau fără acompaniament; 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a II-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi 
suflători-percuţie; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie. 

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
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C. Instrumente pentru muzică de jazz-muzică uşoară 
 

1. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat 
Proba I 

Proba de instrument compusă din : 
a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu; 
b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, ales prin tragere la sorţi de către acesta, cel puţin la nivelul programei de instrument a ultimei clase de gimnaziu; 
c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/

profesorului metodist. 
Proba a II-a 

Proba de instrument compusă din : 
a) două părţi dintr-o lucrare / piesă preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu; 
b) o lucrare / piesă muzicală, de factură clasică, romantică, românească sau modernă, la alegerea candidatului, executată fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de 
gimnaziu. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu singură notă. 
Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi 
suflători-percuţie; 
b) dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie; 

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
 

2. Instrumente de percuţie 
Proba I 

Proba de instrument compusă din : 
a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; 
b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică şi timpani; 
c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din 
instrumentele melodice de percuţie indicate de comisie. Studiul va fi executat fără partitură. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a II-a 

Proba de instrument compusă din : 
a) un “solo”, la tobe, la alegerea candidatului; 
b) patru ritmuri de dans, după cum urmează: latino-american; ritm în măsură ternară; reggae; twist sau rock and roll 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Canto clasic 
Canto jazz – muzică uşoară 
Canto tradiţional românesc 
Proba I – probă comună pentru specializările : canto clasic, canto jazz – muzică uşoară, canto tradiţional românesc : 

Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători. 
b) dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători. 
 

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
3. Pian 
Proba I 

Proba de instrument compusă din : 
a) un studiu, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din trei studii pregătite de acesta, executat fără partitură, cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu; 
b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului; 
c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspec-torului de specialitate/profesorului metodist. 

Proba a II-a 
Recital instrumental : 

a) o sonată clasică (două părţi), la alegerea candidatului, executată fără partitură; 
b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, executată fără partitură. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a III-a 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară; 
b) dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. 

Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ 
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Proba I 
a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările. 
b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de 
maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). 

Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4 (patru) piese 
1. Canto clasic 
Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament, din care :  
a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese  pregătite de candidat; 
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
2. Canto jazz – muzică uşoară 
Proba compusă din două piese diferite din repertoriul de gen, cu acompaniament : 
a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese  pregătite de candidat; 
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
 
3. Canto tradiţional românesc 

Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament : 
a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese  pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă şi sârbă); 
b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. 

Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 
Proba a III-a - probă comună pentru specializările : canto clasic, canto de jazz – muzică uşoară şi canto tradiţional românesc:  

Probă de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează : 
a) reproducerea de intervale melodice; 
b) reproducerea de fragmente ritmice; 
c) reproducerea de fragmente melodice; 
d) testarea cunoştinţelor teoretice( note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri).  
 

Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă, din cadrul probei a III-a minimum nota 5 (cinci). 
Probele a), b), c) şi d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

SECŢIA TEORETICĂ 

PAŞI SPRE SUCCES 
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I. Proba de dans clasic, compusă din : 
a) o oră de studiu cuprinzând exerciţii la bară, centru, sărituri, pointes – lecţie pregătită din timp. 

Proba a II-a 
Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă per-

fectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). 
Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a III-a 
a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă: un studiu şi două lucrări/piese muzicale diferite, de factură preclasică, clasică, 
romantică, românească sau modernă, executate din memorie – cel puţin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, la alegerea candidatului; 
b) în cazul în care candidatului nu a studiat un instrument, va prezenta vocal trei piese din genuri diferite, de factură cultă, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompania-
ment. 

Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 
NOTĂ :  

1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile, sunt compuse din: 
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite şi un profesor de teorie – solfegiu – dicteu. 

2. Subiectele din cadrul probei a III-a, respectiv dicteu melodic, solfegiu la prima vedere vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea in-
spectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În 
ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet. 

3. Nota finală pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept 
de notare. 

4. Media finală a testelor de aptitudini este nota obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II. 
5. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctele 3 şi 4 din prezenta Notă, este 6 (şase). 
6. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de aptitudini. 
7. Candidaţii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate. 
8. Candidaţii vor prezenta comisiilor partiturile muzicale prezentate în concurs. 
9. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale de factură cultă. 
10. La sfârşitul fiecărei zile de examen, se afişează rezultatele. 
11. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobate conform legislaţiei în vigoare. 

12. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru toate specializările la care această probă se susţine.  
Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă.  
Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă. 

SPECIALIZAREA COREGRAFIE 
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I. Proba de dicţie 

Se va cere să se execute : 
a) citirea unui text la prima vedere; 
b) recitarea a două sau trei strofe dintr-o poezie aleasă de candidat; 
c) povestirea unei fapte din viaţa elevului; 
d) participarea la o conversaţie cu comisia, pe o temă dată de aceasta. 

Durata: 10’ – 15’. 
Proba de dicţie se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a, 

b, c, d. 
Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă din cadrul probei de dicţie, minimum nota 5 (cinci). 

II. Proba de muzică 
Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale, calităţilor vocale şi cunoştinţelor elementare de scris-citit muzical, după cum urmează : 

a) intonarea a două sau trei cântece la alegerea comisiei dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; 
b) reproducerea de fragmente ritmico-melodice; 
c) citirea notelor pe portativ; 
d) reproducerea de intervale şi formule ritmice; 

b) o variaţie în stil clasic, din variaţiile pregătite la clasă de candidat. 
Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b). 

II. Proba pentru testarea aptitudinilor artistice pe elemente de dans românesc. 
Se foloseşte lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu. 
Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

NOTĂ : 
1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt compuse din : 
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – responsabilul catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate. 
2. Nota finală pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de 
notare.  
3. Media finală a candidatului la probele de aptitudini o constituie media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.  
4. Media minimă de promovare a examenului, calculată în conformitate cu punctul 1. şi 2. din prezenta Notă, este 6 (şase).  
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen. 
6. Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs. 
7. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii. 

SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI 
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1. Proba de aptitudini muzicale 
Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin: 
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învăţate în clasele I- VIII; 
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. 
2. Proba de aptitudini fizice 
Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin: 
a) reproducerea după model a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului 
locomotor; 
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, 
executate izolat; 
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat). 
Aptitudinile investigate sunt: memorie motrică si coordonare; starea funcţională a coloanei vertebrale; funcţie normală a sistemului cardio-respirator. 

e) executarea ritmică a unui exerciţiu cuprinzând valorile de note şi pauze învăţate de doimi, pătrimi, optimi, cu tactarea măsurilor de 2, 3, 4 timpi. 
       Durata: 10’ – 15’ 
Proba de muzică se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b), c), d), e). 
Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare etapă din cadrul probei de muzică, minimum nota 5 (cinci). 

NOTĂ : 
1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt compuse din: 
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite şi un profesor de teorie – solfegiu – dicteu. 
2. Textele la prima vedere, temele de conversaţie ale candidatului cu comisia de examinare, precum şi stabilirea subiectelor de la proba de muzicã punctele b), c), d), e), vor fi elaborate de comisia de 
examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin 
jumătate din numărul candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet. 
3. Nota finală a candidatului pentru fiecare probă a examenului se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru cu drept de 
notare. 
4. Media finală a candidatului la probele de aptitudini o constituie media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II. 
5. Media minimă de promovare a probelor de aptitudini calculată conform punctelor 3 şi 4 din prezenta notă, este 6 (şase). 
6. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen. 
7. Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs. 

8. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii. 

PROFIL PEDAGOGICPROFIL PEDAGOGIC  
SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI – EDUCATOARE 
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 La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificat de capacitate, care au media 
generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media minimum 9,00 la purtare. 

La seminariile monahale se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat testele naţionale sau care au obţinut certificat de capacitate sau certificat de echivalare a 
examenului de capacitate, cu vârsta de până la 35 de ani. La şcolile de cântăreţi bisericeşti se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat sau nu testele naţionale, respectiv 

examenul de capacitate. Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective.  
Dosarul de înscriere va cuprinde : 

1) certificat de botez (ortodox) - copie legalizată; 
2) fişa medicală (original); 
3) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; 

3. Proba de aptitudini artistice 
Va consta în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică 
propusă de comisie. 
Aptitudinile investigate sunt: 

receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte; 
încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu. 

4. Interviu 
Va consta în: 
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere); 
b) lectură la prima vedere; 
c) participare la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică, prin 
dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu 
partenerul de discuţie). 
Aptitudini investigate: 

capacitatea de a comunica; 
dicţia. 

NOTĂ: 
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”. 
2. Respingerea la o probă, atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini. 
3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini. 
4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de 
specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu. 
5. Preşedintele comisiei este directorul unităţii şcolare. 

PROFIL TEOLOGICPROFIL TEOLOGIC  

Seminarii teologice liceale ortodoxe, seminarii monahale şi şcoli de cântăreţi bisericeşti 
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4) recomandarea Consiliului parohial; 
5) binecuvântarea Chiriarhului locului; 

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie. 
Atât la seminariile teologice ortodoxe cât şi la şcolile de cântăreţi bisericeşti se organizează probe de aptitudini, care constau din probe orale şi probe scrise. 

PROBE ORALE 
a) verificarea dicţiei prin : 
- rostirea uneia din rugăciunile : Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă; 
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin : 
- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie 
numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru; colinde cu conţinut religios; 
- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române ; Limba noastră - Al. Cristea; Ţara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu); 
- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă; 
- verificarea simţului ritmic. 

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice. Probele orale vor fi apreciate cu califi-cativul admis/respins. 
PROBE SCRISE 

Lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. 
Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10. 
Probele de aptitudini pentru seminariile teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu sunt următoarele : 

a) proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă; 
b) proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură, evaluată cu notă; 
c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii şi compoziţie plastică, evaluată cu notă. 

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile 
pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic. 
NOTĂ :  
1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul şcolar. 
2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de corectare. 
3. Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00. Candidaţii care la proba orală obţin calificativul respins nu mai susţin pro-
ba scrisă. Nota pentru probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele la cele trei probe de mai sus. 
4. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. 

5. Media finală de admitere se calculează astfel :    (3 MA + Apt) : 4 =MFA unde : 
MA = media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010. 
Apt = nota la proba scrisă (pentru specializarea teologie), respectiv media probelor de aptitudini, obţinută ca medie aritmetică a notelor la probele practice şi la proba scrisă (pentru 
specializarea patrimoniu) 
MFA= media finală de admitere 
6. Media finală minimă de admitere este 6.00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va 
face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini. 
7. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee. 
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Amiterea la aceste licee cuprinse în filiera vocaţională se face pe baza următoarelor criterii : 

a) Se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au promovat testele naţionale, respectiv examenul de capacitate, având media minimum 9 la purtare. 
b) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 
- fişă de înscriere tip; 
- certificat de naştere în original şi o copie xerox; 
- fişa medicală (original); 
- declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să-l respecte. 
c) Probele de aptitudini sunt următoare : 
un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativul admis / respins; 
o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10. 
d) Conducerea liceului va stabili componenţa comisiei de examinare. 
e) Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – VIII-a. 
f) Media finală de admitere se calculează astfel : 
 (3 MA + Apt) : 4 = MFA, unde : 
MA = media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat; 
Apt = nota la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase; 
MFA = media finală de admitere. 
 g) Media finală minimă de admitere este 6,00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea 
candidaţilor se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini. 
h) Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee. 
NOTĂ :  
1. Liceele baptiste şi musulmane susţin, în cadrul probelor de aptitudini, un interviu, evaluat cu calificativ: admis / respins. Admiterea candidaţilor la aceste licee se face în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei generale. 
2. Tematica pentru probele de aptitudini şi bibliografia vor fi afişate de fiecare unitate şcolară, până la data de 20 ianuarie a anului şcolar în cursul căruia se susţine admiterea. 

 
Ministerul Apărării organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar, specializarea  matematică-informatică. 
I. Recrutarea cndidaţilor 

Tinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare şi întocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare 
judeţene, pe tot parcursul anului şcolar. 
II. Selecţia candidaţilor. Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale, din localităţile Alba Iulia, 
Breaza şi Câmpulung - Moldovenesc şi constă în : a) testarea aptitudinilor fizice; b) testare psihologică; c) interviu de evaluare şi orientare. Fiecare probă de selecţie are caracter 
eliminatoriu şi se apreciază cu “ADMIS” sau “RESPINS”, pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării. 

LICEE TEOLOGICE 
Liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale şi adventiste 

PROFIL  MILITARPROFIL  MILITAR  
COLEGII MILITARE LICEALE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 

PAŞI SPRE SUCCES 
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Proba I. Limba şi literatura română 
Se evaluează de o comisie formată din două cadre didactice de specialitate şi constă într-un interviu. 
În cadrul probei, se verifică următoarele : 
- capacitatea de exprimare liberă; 

- diversitatea vocabularului; 
- capacitatea de argumentare; 
- receptivitatea faţă de temă şi partenerul de discuţie. 

Durata : 10-15 minute pentru un candidat. 
Proba II. La alegerea candidatului, una din probele :  
a) artă plastică 

Se verifică următoarele : compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină); rezolvarea problemei de culoare şi compoziţie; compoziţie (modelaj);  folosirea elementelor de 
limbaj specifice; notă personală, originalitate. 
Durata : 2 ore 
b) muzică 
 Se verifică următoarele : calităţi vocale - intonarea unui cântec la alegere; simţul ritmic – reproducerea de fragmente ritmico-melodice; cunoştinţe elementare de scris – citit 
muzical; interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ). 
Durata : 10-15 minute pentru un candidat. 
c) artă dramatică 
 Se verifică următoarele : dicţie, expresivitate în citirea unui text la prima vedere; intonaţie în recitarea a două strofe dintr-o poezie cunoscută;  memorie şi creativitate în 
povestirea unei fapte din viaţa elevului. 
Durata : 10-15 minute pentru un candidat. 

III. Înscrierea în colegiile militare liceale 
La înscrierea în colegiile militare liceale, participă candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare. 
În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidaţii susţin o probă eliminatorie, sub forma unui test de tip „grilă” de verificare a cunoştinţelor, la disciplinele 

Limba şi literatura română şi Matematică, cu durata de 3 ore, conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a. 
Candidaţii care au obţinut mai puţin de nota 7,00 la testul de tip „grilă” sunt declaraţi „RESPINS”. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. 
Candidaţii care au obţinut la testul de tip „grilă” cel puţin nota 7,00 sunt declaraţi „ADMIS” la proba eliminatorie şi sunt clasificaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate 

conform metodologiei aprobate prin ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Vor fi repartizaţi la colegiul militar, acei candidaţi care se încadreaza în numărul de locuri aprobate pentru 
colegiul militar liceal respectiv. 

Candidaţii care au obţinut la testul de tip „grilă” cel puţin nota 7,00, dar nu au putut fi repartizaţi la colegiul militar, din lipsă de locuri, participă la repartizarea computerizată. 

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEUL WALDORFPROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEUL WALDORF  
Specializarea filologie 
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A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 

Alergare de viteză 50 m. cu start de sus ; 2.Alergare de rezistenţă 2000 m.; 3.Forţa musculaturii abdominale  
B. PROBE SPECIFICE 

Tras la poartă de la 16 m, minge statică – 10 execuţii ; 2. Dribling printre 5 jaloane ; 3. Controlul balonului timp de 1 min. ; 4. Joc bilateral pe teren normal sau redus – două 
reprize de 15 minute 

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. 
C. CERINŢE MORFOLOGICE : dezvoltare fizică armonioasă, raport talie – greutate în limitele formulei G = T – 105 cm.  

PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVEPROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE  

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE (CLASELE CU PROGRAM SPORTIV) VOCAŢIONALE PROFIL SPORTIV 

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de: 
- existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie. 
- susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive . 

La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător. 
 Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din : 
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate; 
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.  

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase). 
 Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la probele următoare de aptitudini sportive. 
 Media generală la proba practică, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. Media generală 
minimă de admitere este 7 (şapte). 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive. 

ATLETISM 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 
TRIATLON “A” SAU “B” – LA ALEGERE : 
Valoarea notelor acordate. NOTĂ : Triatlonul “A” : 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p. Triatlonul “B” : 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu 
elan; aruncarea mingii de oină la distanţă. 
B. PROBE SPECIFICE 
O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL 
1. 100 m.p. ; 2. 200 m.p. ; 3. 800 m.p.; 4. 2000 m. F/3000 m B; 5. 80 m.g. F/90 m.g. B; 6. 200 m.g.; 7. 1.500 m. obst.; 8. Marş 3 km. F/5km. B; 9. Săritură în  înălţime; 10. Săritură 
în lungime; 11. Săritură cu prăjina ; 12. Aruncare greutate; 13. Aruncare disc; 14. Aruncare suliţă;     15. Aruncare ciocan  

FOTBAL 

PAŞI SPRE SUCCES 
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1. a) Unităţile de învăţământ care au în structura lor clase cu program bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă. 
b) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere judeţeană, în perioada prevăzută de Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2011-2012. 
2. Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se alcătuiesc în conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a, pentru limba modernă întâi de stu-
diu (L1). 
3. Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sunt unice la nivelul judeţului. Acestea se elaborează de către o comisie judeţeană de elaborare a 
subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de spe-
cialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). 
4. Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă din două probe : 

a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu; 
b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte. 

5. a) Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatică şi vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciţii de corectare 
etc.), conform programei clasei a VIII-a, pentru limba modernă întâi de studiu. 
b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. 
c) Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfăşurat proba, în perioada prevăzută de Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal stat pentru anul şcolar 2011-2012. 
6. a) Proba orală va consta din: 
- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare şi evaluare şi vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist); 
- răspuns la 4 întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: 2 întrebări de înţelegere globală, 2 întrebări de înţelegere în detaliu a textului. 
b) Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii : 
vocabular şi elemente de construcţie a comunicării : 
10 p – elevul foloseşte bine un număr mare de unităţi lexicale/gramaticale, care îi permit să-şi exprime bine ideile; face puţine greşeli; 
8 p - elevul foloseşte bine un număr suficient de mare de unităţi lexicale/gramaticale, se exprimă clar, fără a-şi căuta cuvitele; greşelile făcute nu disturbă comunicarea; 

HANDBAL 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 
1. Alergare de viteză 30 m cu start de sus ; 2. Săritura în lungime de pe loc; 3. Aruncarea mingii de handbal la distanţă 

B. PROBE SPECIFICE 
Structură tehnică* ; 2.   Joc bilateral –  două reprize de 15 minute fiecare. 

 Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. 
* Structură tehnică – Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m. 
C. CERINŢE MORFOLOGICE : talia minimă: băieţi – 175 cm, fete – 170 cm. 

PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂPROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ  

pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională 
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6 p - elevul are cunoştinţe lexicale/gramaticale satisfăcătoare, exprimă idei cu o oarecare ezitare/greşeli, dar realizează comunicarea; 
4 p – elevul foloseşte puţine structuri lexicale/gramaticale, face multe greşeli, comunicarea este dificilă; 
2 p – elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greşeli, nu poate realiza comunicarea. 
înţelegerea contextului şi fluenţa exprimării : 
10 p  - elevul se exprimă fluent şi spontan; răspunsul dovedeşte înţelegerea în detaliu a temei; 
8 p – elevul se exprimă fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedeşte o bună înţelegere a temei; 
6 p – elevul se exprimă inteligibil, cu mici pauze pentru a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedeşte o înţelegere globală satisfăcătoare a temei; 
4 p – elevul foloseşte enunţuri incomplete, cu pauze lungi şi dese ezitări; răspunsul dovedeşte o defectuoasă înţelegere a temei; 
2 p – elevul nu poate produce decât enunţuri scurte, fără legătură cu contextul, cu pauze mari între ele; răspunsul dovedeşte că nu a înţeles tema. 
pronunţia şi intonaţia : 
10 p – elevul are o pronunţie apropiată de pronunţia standard; 
8 p – elevul are o pronunţie bună, cu puţine abateri de la normă; 
6 p – elevul are o pronunţie acceptabilă, care permite realizarea comunicării cu uşurinţă; 
4 p – elevul are o pronunţie defectuoasă care disturbă comunicarea; 
2 p – pronunţia elevului nu permite comunicarea. 
c) Nu se admit contestaţii la proba orală. 
7. a) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă 
punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă şi orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota 
finală a candidatului. 
b) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase). 
c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se afişează, în perioada prevăzută de calendar, la avizierul şcolii în care s-a desfăşurat proba. 
8. a) Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu 
predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
b) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 
menţionată la aliniatul (1), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
c) Proba menţionată la punctul b) se va desfăşura într-o perioadă care va fi anunţată de conducerea unităţii de învăţământ şi care va fi afişată la avizierul şcolii, odată cu listele 
candidaţilor admişi în clasa a IX-a. 
d) Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluării şi testării candidaţilor care doresc să fie înscrişi la clase cu predare intensivă a unei limbi moderne – se constituie la 
nivelul unităţii şcolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate. 
e) Pentru testarea candidaţilor pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, se aplică acelaşi tip de probă, cu aceeaşi structură ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi 
elaborate în conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu şi vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, 
desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). 
f) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase). 
g) Elevii vor primi note la proba menţionată la punctul b), dar înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. În cazul în care, pe ultimul 
loc, sunt mai mulţi candidaţi cu medii de admitetre egale, ei vor fi admişi la clasa cu predare intensivă a limbii moderne – în ordinea descrescătoare a notelor de la proba de 
limbă modernă.  
:  *NOTA: pentru alte informaţii şi detalii se vor consulta Anexele III şi IV la Ordinul MECTS nr. 4808/2010  

PAŞI SPRE SUCCES 
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*PREZENTAREA LICEELOR NOU ÎNFIINŢATE 

 

LICEUL TEHNIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI  
Strada Mitropolit Varlaam, nr.54, tel/ fax 0232/237827,  0232/ 237 710, 0332 806 734;    

e-mail: mecatronicasiautomatizari@yahoo.com; mecatronicasiautomatizari@gmail.com  

  

 Şcoala Europeană şi  Şcoala MaST, Liceul Tehnologic Mecatronică şi Automatizări a fost înfiinţat în anul 2013 prin contopirea a trei unităţi 

şcolare: Liceul Tehnologic “Nicolina”, Liceul Tehnologic “D. Mangeron”, Liceul Tehnologic “Şt. Procopiu”.  

 Pregătirea elevilor este asigurată printr-o paletă diversă de specializări în forme de învăţământ care răspund nevoilor educaţionale pentru o diversitate 

de beneficiari: învăţământ liceal de zi şi seral, învăţământ profesional şi postliceal.  

 Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări este primul şi cel mai mare liceu tehnologic din judeţ cu profil de automatizări şi mecatronică, 

oferind specializări recunoscute la nivel european şi căutate pe piaţa muncii: tehnician mecatronist şi tehnician în automatizări. Alături de acestea, instituţia 

oferă şi specializări complementare în domeniul mecanic, electric şi electronic. 

 Cele 87 cadre didactice se legitimează cu o înaltă performanţă în activitatea didactică materializată în rezultate şi premii la olimpiade, concursuri 

şcolare, sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor, participări la simpozioane iniţiate şi desfăşurate în cadrul unităţii, la nivel judeţean şi 

naţional, proiecte europene. 

 Unitatea şcolară dispune de spaţii funcţionale moderne şi cu dotări adecvate unei pregătiri de calitate:  

 săli specializate pe discipline; 

 laboratoare cu echipamente performante (informatică, mecatronică, electronică şi automatizări, metrologie şi măsurări tehnice, tehnologia mate-

rialelor şi organe de maşini, desen tehnic şi proiectare CAD, fizică, chimie, biologie); 

 ateliere pentru pregătire practica: mecanic, electric, electromecanic; 

 săli şi terenuri de sport (inclusiv fitness); 

 spaţii de cazare şi masă; 

 poligon auto; 

 biblioteci; 

 săli de lectură, multi-media; 

 cabinet medical şi stomatologic; 

 cabinet de asistenţă psihopedagogică; 

 sistem securizat de acces în incinte.  
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Viitorul începe astăzi! 

  

 În anul şcolar 2012-2013 au frecventat şcoala un număr de 1734 elevi de liceu şi 120 elevi şcoala  postliceală. La finalul anilor de studiu absolvenţii pot opta atât 

pentru a profesa în domeniul în care au fost instruiţi cât şi pentru continuarea studiilor în învăţământul  superior. 

 Suntem tineri, suntem unici, suntem buni! De ce noi?  

 Deschiderea spre spaţiul european prin studierea limbilor: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, polonă; 

 Schimb de experienţă prin proiecte europene cu şcoli din Finlanda, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Cehia, Lituania, Italia, Turcia, Irlanda de Nord, Suedia, 

Danemarca, Franţa; 

 Posibilitatea de a accesa joburi la nivel local, regional, naţional şi inter-naţional cu specializările din oferta noastră; 

 Programe de pregătire suplimentară, pe discipline, pentru reuşita ta; 

 Pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere auto prin cursuri de legislaţie rutieră şi poligon; 

 Efectuarea stagiilor de practică la agenţi economici de prestigiu, cu posibilitate de angajare. 

 

 

Ne pasă de tine! 

De mintea ta: cluburile de robotică, IT, electronică şi cercul foto; 

De corpul tău: echipa de rugby, echipa de fotbal, tenis de masă, program de fitness şi gimnastică aerobică; 

De sufletul tău: trupa de teatru şi lecţii de actorie, cenaclu şi reviste, trupa de dans, cerc de origami, balul bobocilor, balul absolvenţilor, excursii 
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Viitorul începe astăzi! 

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU PONI”  
Bulevardul  Socola, nr 110, tel: 0232 431986 

     

 Liceul Tehnologic “Petru Poni” s-a format prin unirea a două licee tehnologice, Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” şi Liceul Tehnologic 

“Radu Cernătescu”, ambele situate pe Bulevardul Socola, înainte de pasarela Bucium, în apropierea clădirii Granit. 

 Liceul “Petru Poni” are o bază materială bogată: 50 săli de clasă, 6 laboratoare de informatică, 5 laboratoare de chimie, 2 de fizică, 2 de biologie 

(dotate cu table ecologice, videoproiectoare, cu mobilier nou), ateliere şcoală dotate corespunzător, bibliotecă şcolară (55000 de volume), sală de festivităţi, 

sală de sport, 4 săli de fitness, 3 terenuri de sport, cabinet medical. Pentru elevii din mediul rural, liceul oferă cantină şi un cămin proaspăt renovat (200 locu-

ri).  Programul şcolar, pentru toţi anii de liceu, se desfăşoară într-un singur schimb, în intervalul 8-14. 

 Pregătim elevi pentru profilul real, specializarea Ştiinţe ale naturii, profilul resurse naturale şi protecţia mediului (specializările Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului, Tehnician analize produse alimentare), pentru profil tehnic, specializările Tehnician designer mobilier şi amenajări inte-

rioare, Tehnician chimist laborator, Tehnician chimie industrială.   

 Liceul este singurul din judeţ care oferă specializări în domeniul chimiei industriale şi alimentare cu posibilitate de angajare a absolvenţilor în cadrul 

unităţilor partenere (Antibiotice SA, VelPitar, Omega Tehnoton, Vanelli SRL). Suntem singurul liceu din oraş care oferă specializarea tehnician design mo-

bilier, pentru care avem colaborare cu o firmă şi un liceu din Belgia şi alţi agenţi economici locali. Această unicitate constituie un mare avantaj în găsirea 

unui loc de muncă pentru absolvenţii noştri. Pentru profilul resurse şi protecţia mediului, un domeniu de mare actualitate, colaboram cu Agenţia pentru Pro-

tecţia Mediului, Centrul regional de meteorologie, Staţia de Epurare Dancu, etc. 

 Cadrele didactice de la Liceul Petru Poni, bine pregătite profesional, entuziaste în munca depusă, şi-au propus să pregătească elevii pentru o lume în 

schimbare, să le formeze abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, gândire critică şi creativă, atitudini pozitive, responsabilitate şi dorinţă de implicare. Viito-

rii elevi de clasa a IX a vor descoperi la Liceul Petru Poni o atmosferă de lucru destinsă, bazată pe sprijin reciproc, respect, o bună colaborare cu toţi factorii 

implicaţi în educaţie. 
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COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ŞI CONSTRUCŢII IAŞI  
Tel: 0232-241844 www.colegiultransporturiiasi.ro    

 
În prezent Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi, prin noua reorganizare cuprinde patru forme de învăţământ, liceu – ruta directa, liceu seral, şcoala de maiştri şi şcoala 

profesională, pregătind elevi în domeniile specifice ariei de transporturi, telecomunicaţii, TIC, construcţii şi lucrări publice. Pentru îndeplinirea misiunii şcolii, ne propunem să formăm 

absolvenţi care să devină cetăţeni responsabili, în măsură să decidă asupra carierei, să aibă capacitatea de adaptare şi orientare într-o societate aflată în proces rapid şi continuu de 

schimbare. In concluzie, dorim sa dezvoltam un liceu cu specializări în vastul domeniu al TRANSPORTURILOR, domeniu privit ca mentenanţă şi servicii şi în domeniul 

CONSTRUCŢIILOR civile şi industriale, care să se ralieze cu cerinţele europene. 

Viitorul apropiat?  Cum va fi ?  Ce va fi? - „Trebuie să înaintăm, chiar dacă vom izbuti sau nu şi o să mergem mai bine cu ochii aţintiţi înainte, decât privind mereu în urma” spunea 

J. Jerome. 

Vrem să vorbim astăzi, despre tineri care au posibilitatea împlinirii vocaţiei, prin dezvoltarea unei baze materiale moderne în domeniile specifice ariei de transporturi şi construcţii, 

pentru dobândirea competenţelor specifice şi găsirea identităţii socio-profesionale în tumultoasa piaţă a muncii. Astfel, în prezent, unitatea dispune de mai multe cămine internat, cantină, 

sală de sport, terenuri de sport, 6 laboratoare de informatică, transporturi, electrotehnică, cabinete de construcţii şi instalaţii electrice, cabinet instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, ateliere 

de specialitate pentru practică, cabinete medicale, bibliotecă, sala de proiecte - Mediatech.  Vrem să cream perspective, vrem să materializam idei şi idealuri,  să dezvoltăm o şcoala 

tehnică modernă cu deschidere pe piaţa muncii. Şi astfel, psihograma meseriilor ne motivează în realizarea unui  poligon de transporturi CFR şi auto, în modernizarea ergonomică a unor 

ateliere ce ţin de evantaiul construcţiilor industriale, civile şi feroviare şi, nu în ultimul rând includerea în Planul Local de Dezvoltare a  transporturilor ca mentenanţă şi nu doar ca 

servicii. In şcoala funcţionează Centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale ale adulţilor acreditat pentru 3 specializări: electrician constructor, instalaţii tehnico-sanitare 

şi de gaze şi zugrav.  

Oferta educaţională cuprinde specializările: Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician desenator în construcţii şi 

instalaţii, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician în electromecanică -  Tehnician în transporturi (1 clasa la zi si una la seral) – maistru electromecanic auto – 2 clase, maistru instalator 

instalator instalatii tehnico –sanitare si de gaze-1 clasa, maistru electrician-1 clasa, maistru constructii industrial si agricole (CIA)-1 clasa. 

Avantaje oferite de şcoală: cămin gratuit pentru elevii externi, 3 burse special acordate elevilor din mediul rural cu cele mai mari medii, implicarea activă a elevilor în proiecte 

europene, asistenţă psihopedagogică în cabinetul şcolii. La nivelul scolii exista peste 8 conventii de practica cu societati din domeniul transporturilor si constructiilor, 31 de parteneriate 

cu universitati, asociatii, ONG-uri, institutii ale comunitatii locale, muzee, etc, 3 asociatii si fundatii proprii Asociatia elevilor “Euroferoviarii”, Asociatia  sportiva “Feroviarul”, Fundatia 

Romana pentru Dezvoltarea Invatamantului Feroviar, Filiala Iasi . In plus,  suntem parteneri intr-un Consortiu european ce are o activitate de 10 ani si care a implementat 8 proiecte in 

LLP-Comenius, Daphne, Grundtvig. In scoala functioneaza Clubul de Gimnastica Ritmica recunoscut la nivel national si international pentru rezultatele obtinute de-a lungul anilor.  

Din Cronica evenimentelor mentionam doar: Inscrierea scolii in ECG – European City Guide 2011 – partener in educatia europeana, Derularea an de an a proiectului “Respect prin 

Sport” - proiect ce consta in organizarea de competitii sportive la baschet, handbal si fotbal in memoria profesorilor scolii : Hatura Iulian, Pandelea Neculai si Daniel Anton si  Proiect 

TRANSPORTURI  - CNC-Network – Train for EUROPE – RELOADED“.  

Suntem 

parteneri 

în 2 

proiecte 

POSDRU 

ale SC 

Conest SA 

ca 

furnizori 

de formare 

PAŞI SPRE SUCCES 
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COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII  “GHEORGHE MÂRZESCU” IAŞI  
Strada Mihai Sturza, nr.43, tel 0232/237545 

e-mail:tehnoton@gsit.is.edu.ro 

 

Este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, complexă ca structură a nivelelor de şcolarizare: primar, gimnazial, liceal de zi – teoretic şi 

tehnologic, postliceal. În cei 40 de ani de existenţă, colegiul şi-a construit identitatea şi şi-a consolidat prestigiul în învăţământul ieşean, devenind 

Academie CISCO, Centru de Testare ECDL, Centru Suport pentru Învăţământul Deschis la Distanţă, Şcoală Pilot în Programul Phare Vet Ro, 

Şcoală de Aplicaţie pentru practica pedagogică a studenţilor din universităţile ieşene. 

 Colegiul oferă comunităţii posibilitatea şcolarizării elevilor în domenii de pregătire moderne : 
- Liceu teoretic, în profil real  

- Matematică - Informatică, intensiv informatică; 

- Ştiinţe ale naturii  

 - Liceu tehnologic, în domeniile Electronică şi Automatizări, Producţie  Media, Electric   

- Tehnician de telecomunicaţii, intensiv limba engleză ; 

- Tehnician operator procesare text-imagine ; 

- Tehnician electrician electronist auto . 

 - Şcoală postliceală, în domeniul Informatică  

- Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii; 

- Administrator reţele locale şi de comunicaţii. 

 Spaţii generoase de instruire, cu dotare performantă, sunt oferite de colegiu: 30 de săli de clasă, cabinete şi laboratoare, 4 reţele de calculatoare 

conectate la internet, sală  şi teren de sport, bibliotecă, sală multimedia. Şcoala asigură program After School, posibilitatea de  cazare în cămin pentru 

elevi, cabinet medical, cabinet de asistenţă psihopedagogică.  

 An de an elevii colegiului au obţinut rezultate bune şi foarte bune la examenele naţionale, la concursuri şi olimpiade ştiinţifice şi tehnice, la 

competiţii artistice şi sportive. Elevii sunt motivaţi să obţină rezultate şcolare foarte bune şi de posibilitatea angajării după absolvire, pe baza calificărilor  

profesionale obţinute.     
.        

PAŞI SPRE SUCCES 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 2013 – 2014  -   ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – ZI 
 
 
 

Unitatea de invatamant  -   adresa Cod 
spec Filiera/ Profilul/ Domeniul Specializarea/Calificarea profesionala Nr. 

locuri 
Nr. 

clase 

Ultima 
medie 

de 
admitere 
in 2012 

Nr. 
locuri 
pentru 
rromi 

Colegiul "Costache Negruzzi", Iaşi: adresa,  Iasi, 
str Toma Cozma nr 4; tel. 0232210510 

100 Teoretica/ Real  
Matematică -  informatică  -  intensiv lb. 

engleza 28 1 9.46 1 

Matematică -  informatică 56 2 9.46 1 

101 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii  -  intensiv lb. engleza 28 1 9.59   

102 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1     

Colegiul Național, Iaşi: adresa,  Iasi, str Arcu nr 4; 
tel. 0232214036 

103 Teoretica/ Real  
Matematică -  informatică  -  intensiv lb. 

engleza 28 1 9.57 1 

Matematica -  informatica 84 3 9.57 1 
104 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1 9.38   

Colegiul Național "Emil Racoviţă", Iaşi: adresa,  
Iasi, str Aleea Nicolina nr 4; tel. 0232234272 

105 Teoretica/ Real  
Matematică -  informatică  -  intensiv lb. 

engleza 28 1 9.59 1 

Matematică -  informatică 28 1 9.59   
106 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 56 2 9.59 1 
107 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1 9.40   

Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu", Iaşi: 
adresa,  Iasi, str Oastei nr 1; tel. 0232264470 

108 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică  -   intensiv 
informatică 28 1 8.84 1 

109 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii  -  intensiv lb. engleza 28 1 9.05 1 
Ştiinte ale naturii 28 1 9.05 1 

110 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1 8.78 1 
111 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 28 1 8.74 1 

Colegiul Național "Mihai Eminescu", Iaşi: adresa,  
Iasi, str Mihail Kogalniceanu nr 10; tel. 0232215746 

112 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică  -  intensiv lb. 
germana 28 1 9.29 1 

113 Teoretica/ Real  Matematică- informatică - BILINGV lb. 
engleza 14 0.5 9.06 1 

114 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică  -   BILINGV lb. 
franceza 14 0.5 8.91 1 

115 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1 9.42 1 
116 Teoretica/ Uman  Filologie 28 1 9.17 1 
117 Teoretica/ Uman  Filologie  -   BILINGV lb. engleza 28 1 9.00 1 
118 Teoretica/ Uman  Filologie  -   BILINGV lb. franceza 28 1 8.42 1 
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Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi: 
adresa,  Iasi, str Ion Creanga nr 37; tel. 

0232/272904 

119 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică 84 3 7.84 1 
120 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 56 2 7.95 1 

121 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1 8.11 1 
Filologie 28 1 8.11 1 

122 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 28 1 8.29 1 

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Iaşi: adresa,  
Iasi, str Decebal nr 13; tel. 0232233970 

123 Teoretica/ Real  
Matematică -  informatică 28 1 8.75 1 

Matematică -  informatică  -   intensiv 
informatică 28 1 8.75 1 

124 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1 8.56 2 
125 Teoretica/ Uman  Filologie 28 1   1 
126 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale  -   BILINGV lb. spaniola 28 1     
127 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 28 1 8.61 2 

Liceul Teoretic "Miron Costin", Iaşi: adresa,  Iasi, 
str Musatini nr 12; tel. 0232 25.74.08 

128 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică 28 1 8.15 1 
129 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 56 2 8.06 2 
130 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1 8.40 1 
131 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 28 1 8.35 1 

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Iaşi: adresa,  
Iasi, str Costache Negri nr 50; tel. 332418760 

132 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică 56 2 8.90 2 
133 Teoretica/ Uman  Filologie  -   BILINGV lb. franceza 14 0.5 7.98 1 
134 Teoretica/ Uman  Filologie  -   BILINGV lb. germana 14 0.5 7.21 1 
135 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1     

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Iaşi: 
adresa,  Iasi, str Petre Andrei nr 9; tel. 232211826 136 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică  -   intensiv 

informatică 168 6 8.96 4 

Liceul Teoretic Waldorf, Iaşi: adresa,  Iasi, str Ciric 
nr 23A; tel. 232 472000  Vocationala/ Filologie Waldorf Filologie Waldorf 28 1     

Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", Iaşi: adresa,  Iasi, 
str Aleea M. Sadoveanu Iasi nr 46; tel. 232219011 

 Vocationala/ Pedagogic  Educator -  învăţător 112 4   4 

 Vocationala/ Teologic  Teologie catolica 28 1   1 

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile Cel Mare", 
Iaşi: adresa,  Iasi, str Mihail Sadoveanu nr 46; tel. 

232 217045 

 Vocationala/ Teologic  Preot 56 2   2 

 Vocationala/ Teologic  Tehnician pentru tehnici artistice  -   
patrimoniu 28 1   1 

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi: adresa,  Iasi, str 
Aleea Grigore Ghica Voda nr 28; tel. 0232264006  Vocationala/ Sportiv  

Instructor sportiv -   atletism 28 1   1 
Instructor sportiv -   clase mozaic 28 1   1 

Instructor sportiv -   fotbal 28 1   1 
Instructor sportiv -   handbal 28 1   1 
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Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă", Iaşi: 
adresa,  Iasi, str Cuza -  Voda nr 29; tel. 

0232276087 

 Vocationala/ Arte vizuale  Desenator tehnic pentru arhitectura si design 28 1   1 

 Vocationala/ Arte vizuale  Tehnician pentru tehnici artistice 84 3   2 

 Vocationala/ Coregrafie  Instructor coregraf 28 1   1 

 Vocationala/ Muzică  Instrumentist 56 2   3 

 Vocationala/ Teatru  Instructor de teatru 28 1   1 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, 
Iaşi: adresa,  Iasi, str Mitropolit Varlaam nr 54; tel. 

0232237710 

148 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist auto 28 1   1 

149 Tehnologica/ Tehnic/ 
Electromecanică Tehnician electromecanic 28 1   1 

150 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 28 1   1 

151 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica 

Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 56 2   1 
Tehnician mecatronist 56 2   1 

Tehnician proiectant CAD (computer aided 
design) 28 1   1 

Tehnician transporturi 28 1   1 

Liceul Tehnologic "Petru Poni", Iaşi: adresa,  Iasi, 
str Bulevardul Socola nr 110; tel. 0232 431986 

152 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1   1 

153 Tehnologica/ Res.nat. și prot. 
mediului/ Industrie alimentară Tehnician analize produse alimentare 28 1   1 

154 Tehnologica/ Res.nat. și prot. 
mediului/ Protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului 84 3   1 

155 Tehnologica/ Tehnic/ Chimie 
industrială 

Tehnician chimist de laborator 28 1   1 
Tehnician în chimie industrială 28 1   1 

156 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea 
produselor din lemn 

Tehnician designer mobilă şi amenajări 
interioare 28 1   1 

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iaşi: 
adresa,  Iasi, str Socola nr 82; tel. 0232241844 

157 Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 28 1   1 

Tehnician instalator pentru construcţii 28 1   1 

158 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice 56 2   1 

159 Tehnologica/ Tehnic/ 
Electromecanică Tehnician electromecanic 28 1   1 

160 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări 

Tehnician de telecomunicaţii 28 1   1 

Tehnician operator tehnică de calcul 28 1   1 

161 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica 

Tehnician proiectant CAD (computer aided 
design) 28 1   1 

Tehnician transporturi 28 1   1 
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Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii 
"Gheorghe Mârzescu", Iaşi: adresa,  Iasi, str Mihai 

Sturza nr 43; tel. 0232237545 

162 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică  -   intensiv 
informatică 28 1 4.45 1 

163 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1   1 

164 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist auto 28 1   1 

165 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări 

Tehnician de telecomunicaţii  -  intensiv lb. 
engleza 28 1 4.24 1 

166 Tehnologica/ Tehnic/ Producţie 
media Tehnician operator procesare text imagine 28 1 5.12 1 

Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Iaşi: adresa,  
Iasi, str Bld. Socola nr 188 -  190; tel. 0232430325 

167 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice 56 2 4.10 1 

168 Tehnologica/ Tehnic/ 
Electromecanică Tehnician electromecanic 28 1   1 

169 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 56 2 5.51 1 

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Iaşi: adresa,  
Iasi, str Sararie nr 189; tel. 0232275980 

170 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1 7.62 1 

 Vocationala/ Arte vizuale  Desenator tehnic pentru arhitectura si 
design 28 1   1 

172 Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului 28 1 6.48 1 

Tehnician hidrometeorolog 28 1 6.48 1 

173 Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 112 4 3.86 1 

Tehnician în construcţii şi lucrări publice 28 1 3.86 1 
Tehnician instalator pentru construcţii 28 1 3.86 1 

174 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist auto 28 1 6.50 1 

175 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea 
produselor din lemn 

Tehnician designer mobilă şi amenajări 
interioare 28 1 6.21 1 

176 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica 
Tehnician proiectant CAD (computer aided 

design) 28 1 6.96 1 

Tehnician transporturi 28 1 6.96 1 

Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu", Iaşi: adresa,  
Iasi, str Socola nr 51 -  53; tel. 0232437404 

177 Tehnologica/ Servicii/ Estetica şi 
igiena corpului omenesc Coafor stilist 56 2 5.18 2 

178 Tehnologica/ Servicii/ Turism şi 
alimentaţie Tehnician în gastronomie 56 2 4.02 2 

179 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 28 1 5.26 1 

180 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie Tehnician designer vestimentar 28 1 4.93 1 
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Colegiul Tehnic "Ion Holban", Iași: adresa,  Iasi, str 
Pantelimon Halipa nr.16; tel. 0232226102 

181 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 28 1   1 

182 Tehnologica/ Servicii/ Estetica şi 
igiena corpului omenesc Coafor stilist 56 2 5.95 1 

183 Tehnologica/ Servicii/ Turism şi 
alimentaţie Tehnician în gastronomie 28 1 4.74 1 

184 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie Tehnician în industria textilă 28 1 5.90 1 

Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza", Iaşi: adresa,  Iasi, 
str Mihail Sturza nr 2; tel. 232233435 

185 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică 28 1 5.42 1 
186 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist auto 56 2 5.42 1 

187 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician în automatizări 28 1 4.62 1 

188 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica 
Tehnician mecatronist 28 1 4.62 1 

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă 
numerică 28 1 4.62 1 

Colegiul Economic Administrativ, Iaşi: adresa,  Iasi, 
str Sararie nr 35; tel. 0232267669 

189 Tehnologica/ Servicii/ Comerţ Tehnician în achiziţii şi contractări 56 2 7.10 1 

190 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 196 7 7.61 3 
Tehnician în administraţie 28 1 7.61 1 

Liceul Tehnologic Economic "Virgil Madgearu", Iaşi: 
adresa,  Iasi, str Sf.Andrei nr 70; tel. 0232316238 

191 
Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Industrie 

alimentară 
Tehnician în industria alimentară 28 1 7.52 2 

192 Tehnologica/ Servicii/ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 84 3 6.59 4 
193 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 56 2 4.67 4 

194 Tehnologica/ Servicii/ Turism şi 
alimentaţie 

Organizator banqueting 28 1 6.29 1 
Tehnician în gastronomie 28 1 6.29 1 

Tehnician în turism 28 1 6.29 1 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iaşi: 
adresa,  Iasi, str Milcov nr 11; tel. 0232245778 

195 Tehnologica/ Servicii/ Comerţ 
Tehnician în achiziţii şi contractări 56 2 5.92 1 
Tehnician în activităţi de comerţ 28 1 5.92 1 

196 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 28 1 6.93 1 

197 Tehnologica/ Servicii/ Turism şi 
alimentaţie 

Organizator banqueting 28 1 5.32 1 
Tehnician în turism 84 3 5.32 1 

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară "Vasile 
Adamachi", Iaşi: adresa,  Iasi, str Aleea Mihail 

Sadoveanu nr 41; tel. 0332402577 

198 Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Agricultură 

Tehnician horticultor 28 1 4.48 1 
Tehnician în agricultură ecologică 28 1 4.48 1 

199 
Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Industrie 

alimentară 
Tehnician analize produse alimentare 28 1 4.73 1 

200 Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului 28 1 5.45 1 

201 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 28 1 5.60 1 
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Colegiul Național "Mihail Sadoveanu", Paşcani: 
adresa,  Pascani, str Sportului nr 12; tel. 0232  -   

762637 

202 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică  -   intensiv 
informatică 28 1 6.62 1 

203 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 84 3 8.70 3 

204 Teoretica/ Uman  
Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1 7.17 1 
Filologie  -  intensiv lb. franceza 28 1 7.17 1 

Filologie 28 1 7.17 2 

205 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 28 1 7.89 2 

Liceul Teoretic "Miron Costin", Paşcani: adresa,  
Pascani, str Izvoarelor nr 11; tel. 0232760100 

206 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică  -   intensiv 
informatică 28 1 7.39 1 

207 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii  -  intensiv lb. engleza 28 1 7.66 1 
Ştiinte ale naturii 56 2 7.66 1 

208 Teoretica/ Uman  Filologie  -  intensiv lb. engleza 28 1 7.62 1 
Filologie 28 1 7.62 1 

209 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 28 1 7.74 1 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate "Unirea", Paşcani: 
adresa,  Pascani, str Ceferistilor nr 3; tel. 

0232760020  

210 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică 28 1 5.86 1 

211 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1 7.29 1 

212 Tehnologica/ Servicii/ Comerţ 
Tehnician în achiziţii şi contractări 28 1 6.67 1 
Tehnician în activităţi de comerţ 28 1 6.67 1 

213 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 56 2 6.92 1 
214 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice 28 1   1 

215 Tehnologica/ Tehnic/ 
Electromecanică Tehnician electromecanic 28 1   1 

216 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 28 1   1 

217 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea 
produselor din lemn Tehnician în prelucrarea lemnului 28 1 6.03 1 

218 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician proiectant CAD (computer aided 
design) 56 2 6.21 1 

Liceul Tehnologic "Mihai Busuioc", Paşcani: 
adresa,  Pascani, str 22 Decembrie nr 80; tel. 

0232766909 

219 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 56 2 5.59 1 

220 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie Tehnician designer vestimentar 84 3 5.04 1 

Liceul Tehnologic Economic "Nicolae Iorga", 
Paşcani: adresa,  Pascani, str Eugen Stamate nr 

12; tel. 0232760243 

221 Tehnologica/ Servicii/ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 28 1 5.91 1 

222 Tehnologica/ Servicii/ Turism şi 
alimentaţie Organizator banqueting 56 2 5.15 1 
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Liceul Teoretic "Ion Neculce", Târgu Frumos: 
adresa,  Targu Frumos, str Cuza Voda nr 65; tel. 

0332805922 

223 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică 28 1 4.22 2 
224 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 56 2 5.86 4 
225 Teoretica/ Uman  Filologie 28 1 6.51 2 
226 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 56 2 6.64 4 
227 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 28 1 8.32 2 

Liceul Tehnologic "Petru Rareș", Târgu Frumos: 
adresa,  Targu Frumos, str Cuza Voda nr 65 A; tel. 

0232731012 

228 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie 

Tehnician în industria pielăriei 28 1 3.77 2 
Tehnician în industria textilă 56 2 3.77 2 

229 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 112 4 3.89 8 

Colegiul Naţional "Ștefan Cel Mare", Hîrlău: adresa,  
Harlau, str Mihail Eminescu nr 5; tel. 0232720911 

230 Teoretica/ Real  Matematică -  informatică 28 1 8.56 2 
231 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1 7.23 2 
232 Teoretica/ Uman  Filologie 28 1 7.88 2 
233 Teoretica/ Uman  Ştiinte sociale 56 2 7.73 4 
234 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 28 1 8.55 2 

Liceul Tehnologic, Hîrlău: adresa,  Harlau, str Mihai 
Eminescu nr 14; tel. 0232722010 

235 
Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Industrie 

alimentară 

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse 
făinoase 28 1 5.51 2 

236 Tehnologica/ Servicii/ Turism şi 
alimentaţie Tehnician în turism 84 3 6.86 4 

237 Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice Tehnician în construcţii şi lucrări publice 56 2 4.09 1 

238 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea 
produselor din lemn Tehnician în prelucrarea lemnului 28 1 4.19 1 

239 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie Tehnician designer vestimentar 56 2 4.27 1 

240 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecatronist 56 2 4.05 1 

Liceul Tehnologic "Haralamb Vasiliu", Podu Iloaiei: 
adresa,  Podu Iloaiei, str Nationala nr 88; tel. 

0232740221 

241 Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Agricultură 

Tehnician în agricultură 28 1 3.88 2 
Tehnician veterinar 28 1 3.88 2 

242 Tehnologica/ Servicii/ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 28 1 4.53 2 

243 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 28 1 6.36 2 

244 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 28 1 4.81 2 

245 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 28 1 3.79 2 
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Liceul Tehnologic "Victor Mihăilescu Craiu", 
Belceşti: adresa,  Belcesti,; tel. 0232724813 

246 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în administraţie 56 2 6.26 4 

247 Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 28 1 4.03 2 

248 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie Tehnician în industria textilă 28 1 4.27 2 

Liceul Tehnologic, Brăești: adresa,  Braesti,; tel. 
0232320441 249 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 

textilă şi pielărie  Tehnician in industria textila 28 1 4.27 2 

Liceul Tehnologic, Coarnele Caprei: adresa,  
Coarnele Caprei,; tel. 0232724090 250 Tehnologica/ Res.nat. și 

prot.mediului/ Agricultură Tehnician în agricultură 28 1 4.23 2 

Liceul Tehnologic "Ştefan Cel Mare", Cotnari: 
adresa,  Cotnari, str Cotnari nr; tel. 0232730351 251 Tehnologica/ Res.nat. și 

prot.mediului/ Agricultură Tehnician horticultor 28 1 4.30 2 

Liceul Tehnologic, Cozmeşti: adresa,  Cozmesti,; 
tel. 0232413546 252 Tehnologica/ Res.nat. și 

prot.mediului/ Agricultură Tehnician în agricultură 28 1 4.36 2 

Liceul Tehnologic, Cristeşti: adresa,  Cristesti, str 
Principala nr 814; tel. 0232716178 253 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 28 1 3.98 2 

Liceul Tehnologic, Dumeşti: adresa,  Dumesti, str 
Principala nr; tel. 0232321999 

254 Tehnologica/ Servicii/ Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 28 1 3.72 2 

255 Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice Tehnician în construcţii şi lucrări publice 28 1 3.97 2 

Liceul Tehnologic, Focuri: adresa,  Focuri,; tel. 
0232413627 256 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 

textilă şi pielărie  Tehnician în industria textilă 28 1 4.24 2 

Liceul Tehnologic, Gropniţa: adresa,  Gropnita,; tel. 
0232414129 257 Tehnologica/ Res.nat. și 

prot.mediului/ Agricultură Tehnician în agricultură 28 1 4.23 2 

Liceul Teoretic "Bogdan Vodă", Hălăuceşti: adresa,  
Halaucesti,; tel. 0232717513 

258 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1 5.12 2 
259 Teoretica/ Uman  Filologie 28 1 4.58 2 

Liceul Tehnologic, Holboca: adresa,  Holboca,; tel. 
0232298255 260 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 28 1   2 

Liceul Tehnologic, Lespezi: adresa,  Lespezi,; tel. 
0232715475 261 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice 28 1 3.88 2 

Liceul Tehnologic, Lungani: adresa,  Lungani, str 
Principala nr 29; tel. 0232322955 262 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 28 1 3.62 2 

Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu", 
Miroslava: adresa,  Miroslava, str Mihail 

Kogalniceanu nr 38; tel. 0232418842 

263 Tehnologica/ Res.nat. și 
prot.mediului/ Agricultură Tehnician veterinar 28 1 4.78 2 

264 Tehnologica/ Res.nat. și prot. 
mediului/ Industrie alimentară Tehnician analize produse alimentare 28 1 4.38 2 

265 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activităţi economice 28 1 5.37 2 

266 Tehnologica/ Servicii/ Turism şi 
alimentaţie Organizator banqueting 28 1   2 
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Liceul Tehnologic "Dumitru Popa", Mogoşeşti: 
adresa,  Mogosesti, str Primariei nr 8; tel. 

0232294281 
267 Tehnologica/ Res.nat. și 

prot.mediului/ Agricultură Tehnician în agricultură ecologică 28 1 4.96 2 

Liceul Tehnologic, Plugari: adresa,  Plugari, str 
Principala nr 192; tel. 0232238082 268 Tehnologica/ Res.nat. și 

prot.mediului/ Agricultură Tehnician agronom 28 1 4.44 2 

Liceul Teoretic "Lascar Rosetti", Raducăneni: 
adresa,  Raducaneni,; tel. 0232292441 

269 Teoretica/ Real  Ştiinte ale naturii 28 1 5.54 2 
270 Teoretica/ Uman  Filologie 56 2 6.24 3 

271 Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice Tehnician instalator pentru construcţii 28 1   1 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălăuţă", Şcheia: 
adresa,  Scheia,; tel. 0232229033 272 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 

textilă şi pielărie Tehnician designer vestimentar 56 2 4.04 2 

Liceul Tehnologic, Tătăruşi: adresa,  Tatarusi,; tel. 
0232714568 273 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 

textilă şi pielărie Tehnician designer vestimentar 28 1 4.59 2 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Ţibana: 
adresa,  Tibana, str Preot Gheorghe Moga nr 2; tel. 

0232325776 
274 Tehnologica/ Res.nat. și 

prot.mediului/ Ind. alimentară 
Tehnician în morărit, panificaţie şi produse 

făinoase 56 2 3.59 4 

Liceul Tehnologic "Petre P.Carp", Ţibăneşti: 
adresa,  Tibanesti, str Scolii nr 3; tel. 0232326402 

275 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 28 1 6.89 2 

276 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie Tehnician în industria textilă 28 1 5.17 2 

277 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 28 1 3.93 2 

Liceul Tehnologic "Ionel Teodoreanu", Victoria: 
adresa,  Victoria, str Principala nr; tel. 0232295114 278 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 

textilă şi pielărie Tehnician designer vestimentar 28 1 5.35 2 

Liceul Tehnologic, Vlădeni: adresa,  Vladeni,; tel. 
0232299668 

279 Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 28 1 4.15 2 

280 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie 
textilă şi pielărie Tehnician în industria textilă 56 2 4.55 4 

281 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 28 1 3.66 2 

 
 

IMPORTANT 
 

În atenţia elevilor şi părinţilor ! 
 

Informaţii referitoare la admiterea în licee, sesiunea 2013 puteţi obţine şi de pe următoarele adrese Web: 
1. Ministerul Educaţiei Naţionale -  www.edu.ro 

              2. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi – www.isjiasi.ro 
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ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ NIVEL INV. FILIERA/ PROFILUL/ DOMENIUL SPECIALIZAREA/CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

NR. 
ELEVI 

NR.  
CLASE 

COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI; adresa: Iasi, str 
Pantelimon Halipa nr NR.16; tel. 0232/226102 

Liceal, zi Tehnologica/Servicii/Economic Tehnician în activităţi economice 12 1 

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Industrie textilă şi 
pielărie Tehnician în industria textilă 12 1 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „V. PAVELCU” IAŞI 
Str. I. C. Brătianu, nr. 26 

Tel. 0232/211532 

Liceal, zi Tehnologica/Servicii/Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie 12 1 

Liceal, zi Tehnologică/Mecanică Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 12 1 

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea 
produselor din lemn Tehnician în prelucrarea lemnului 12 1 

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Industrie textilă şi 
pielărie Tehnician în industria textilă 12 1  

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 12 1  

LICEUL SPECIAL „MOLDOVA” pentru deficienţi de vedere  
TÂRGU FRUMOS Str. Cuza Vodă, nr. 34 Tel. 0232/710915 Liceal, zi Teoretic/Uman Filologie 12 1  

LICEUL TEHNOLOGIC  „TRINITAS” TÂRGU FRUMOS 
Str. Petru Rareş, nr. 35   Tel. 0232/720774 

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 24 2 

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Industrie textilă şi 
pielărie Tehnician designer vestimentar 12 1 

 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 
 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ NIVEL INV.. FILIERA/ PROFILUL/ DOMENIUL SPECIALIZAREA/CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

NR. 
ELEVI 

NR.  
CLASE 

COLEGIUL „ RICHARD WURMBRAND”  
Str. Smârdan, nr. 13, IAŞI Tel. 0232/217975  

Liceal, zi Teoretică/Uman Filologie  20 1 
Liceal, zi Teoretică/Real Matematică  -   informatică 20 1 

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” 
Str. C. A. Rosetti nr. 12 -  14, IAŞI 

Tel. 0232.212807 

Liceal, zi Tehnologica/ Servicii/ Estetica şi igiena 
corpului omenesc Coafor stilist 28 1 
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ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ – LICEAL CLASA a IX- a 
 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ NIVEL INV.. FILIERA/ PROFILUL/ DOMENIUL SPECIALIZAREA/CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

NR. 
ELEVI 

NR.  
CLASE 

Colegiul Național "Emil Racoviţă", Iaşi: adresa,  Iasi, str Aleea 
Nicolina nr 4; tel. 0232234272 

Frec. 
redusă Teoretică/Real Ştiinţe ale naturii 56 2 

Seral Teoretică/Real Ştiinţe ale naturii 28 1 
Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Iaşi: adresa,  Iasi, str Bld. 

Socola nr 188 -  190; tel. 0232430325 
Seral Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice 28 1 

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iaşi: adresa,  Iasi, 
str Socola nr 82; tel. 0232241844 

Seral Tehnologica/ Tehnic/ Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 28 1 

Liceul Tehnologic, Holboca: adresa,  Holboca,; tel. 0232298255 Seral Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 28 1 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Iaşi: adresa,  
Iasi, str Mitropolit Varlaam nr 54; tel. 0232237710 

Seral Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica 
 

Tehnician mecatronist 28 1 
Seral Tehnician prelucrari mecanice 28 1 
Seral Tehnologica/ Tehnic/ Electronică 

automatizări Tehnician in automatizari 28 1 

Seral Tehnologica/ Tehnic/ Electromecanică Tehnician electromecanic 28 1 
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Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba 

L. S. 

D i r e c t o r 

  MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE                                                                      Nr. înreg.______  /______- 2013        
  ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR    2013-2014                                                                                          

  pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă              

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                      z   z        l     l        a   a   a   a 
    

 Numele :                                                               Iniţ. tată:  Prenumele: 

 

                                                                                                                                                                     
 

Cod judeţ:                Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

 

Proba de limbă maternă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba:_____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea:________________________________________ 

Proba de limbă modernă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba: _____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 

Limba:_______________ Nota:             ,                                         Limba: _____________Nota:            ,   

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 
 

Proba de aptitudini: 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

 

          

 

 

         

 

 

                    

             

  

 

L. S. 

D i r e c t o r 
L. S. 

D i r e c t o r 

        

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

  

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 
L. S. 

D i r e c t o r 

L. S. 

D i r e c t o r 
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                                         Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către MEN în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidenţă  a           
                                         prelucrării de date cu caracter personal nr. 5331, în conformitate cu Legea nr.677 din 2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale 
                                         MEN privind operaţiunile de educaţie si cultură. Datele nu pot fi dezvăluite catre terţi. 

 Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte   Candidat      Părinte 

Notă la proba de 
limbă modernă:     
 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă evaluare naţională 
limba maternă /  
Notă teze naţionale 
limba maternă VIII 1: 

Notă teze naţionale 
limba maternă VIII 2: 

1 

   

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE                                                                 Nr. înreg.________  /_______- 2013        
  FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR    2013-2014                                                                                          

                                       admitere în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat                                   

 
 
 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         
                                                                                                                                                      z   z        l     l        a   a   a   a 

    

 Numele :                                                               Iniţ. tată:  Prenumele: 

 

    
Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire :_____________________________________     

Media evaluare naţională:              ,        

   

Media teze naţionale:*                    ,             Media claselor V – VIII :                 ,               Media admitere:             ,                    

Notă evaluare naţională limba română /                                
Notă teze naţionale limba română VIII 1:           ,              Notă teze naţionale limba română VIII 2:*           ,    

Notă evaluare naţională matematică /                                
Notă teze naţionale matematică VIII 1:               ,              Notă teze naţionale matematică VIII 2:*              ,    

Disciplina la alegere:*  _____________________      

Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 1:*              ,               Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 2:*            ,             

                                    
                                   Lb:             Nota:            ,                                             * Lb:             Nota:            , 
 
 
 
                                   Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:            , 
  
 

                                 Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:       ,              

 

Notă la proba de 
limbă modernă:     
 

    Lb:             Nota:            ,                                               Lb:             Nota: ,          , 

 

     O P Ţ I U N I :                      N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i : 

   

    1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.   

    8.          9.        10.        11.        12.        13.        14.   

  15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.   
     OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a  priorităţii opţiunilor candidatului. 
                          2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului: 

(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123                           1     2     3  

        *)  se completează doar pentru seriile precedente anului 2010 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 
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                                         Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către MEN în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidenţă  a           
                                         prelucrării de date cu caracter personal nr. 5331, în conformitate cu Legea nr.677 din 2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale 
                                         MEN privind operaţiunile de educaţie si cultură. Datele nu pot fi dezvăluite catre terţi. 

 Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte   Candidat      Părinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22.        23.        24.        25.        26.        27.        28.   

  29.        30.        31.        32.        33.        34.        35.   

  36.        37.        38.        39.        40.        41.        42.   

  43.        44.        45.        46.        47.        48.        49.   

  50.        51.        52.        53.        54.        55.        56.        

  57.        58.        59.        60.        61.        62.        63.   

  64.        65.        66.        67.        68.        69.        70.         

  71.        72.        73.        74.        75.        76.        77.         

  78.        79.        80.        81.        82.        83.        84.         

  85.        86.        87.        88.        89.        90.        91.               

  92.        93.        94.        95.        96.        97.        98.         

  99.      100.      101.      102.      103.      104.      105.         

106.      107.      108.      109.      110.      111.      112.         

113.      114.      115.      116.      117.      118.      119.         

120.      121.      122.      123.      124.      125.      126.         

127.      128.      129.      130.      131.      132.      133.         

134.      135.      136.      137.      138.      139.      140.         

141.      142.      143.      144.      145.      146.      147.         

148.      149.      150.      151.      152.      153.      154.         

155.      156.      157.      158.      159.      160.      161.         

162.      163.      164.      165.      166.      167.      168.         

169.      170.      171.      172.      173.      174.      175.   

176.      177.      178.      179.      180.      181.      182.         

183.      184.      185.      186.      187.      188.      189.         

190.      191.      192.      193.      194.      195.      196.         

197.      198.      199.      200.      201.      202.      203.         

204.      205.      206.      207.      208.      209.      210.         

211.      212.      213.      214.      215.      216.      217.               

218.      219.      220.      221.      222.      223.      224.         

225.      226.      227.      228.      229.      230.      231.         

232.      233.      234.      235.      236.      237.      238.         

239.      240.      241.      242.      243.      244.      245.         

246.      247.      248.      249.      250.      251.      252.   

253.      254.      255.      256.      257.      258.      259.   

260.      261.      262.      263.      264.      265.      266.   

267.      268.      269.      270.      271.      272.      273.   

274.      275.      276.      277.      278.      279.      280.   

281.      282.      283.      284.      285.      286.      287.         
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ADMITEREA

2013 - 2014

2013 - 2014

Inspectoratul  Scolar Judetean Iasi, , ,

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE,

,

ÎN ÎNVÃ? ÃMÂNTUL LICEAL
DE STAT
PENTRU ANUL SCOLAR,

2012
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